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شرح  أخصر المختصرات

 البيع ف اللغة الخذ والعطاء أخذ شيء وإعطاء شيء يسمونه بيع, وف ك�ت�اب� ا�ل
ب��ي
ع�قال الصنف:    
الشرع: مبادلة مال ولو ف الذمة أو منفعة بثل أحدها على التأبيد غي ربا وقرض. مبادلة مال والال كل
ما له منفعة مباحة ولو كان الال ف الذمة أي ليس حاضرا, أو منفعة أي ليست عينا وإنا منفعة يستفاد
منها ويثلون للمنفعة يقولون كالمر ف الدار, فأبيعك حق الرور فقط, إذا) ل أبيعك الدار ول أبيعك 
الرض, وإنا أبيعك حق الرور ولو بعتك الرض هذا يصدق عليه بيع مال, مبادلة مال أي عي لكن 
إذا بعتك حق الرور ف هذا الكان فهذا يسمى بيع منفعة فالبيع إما لعيان أو لنافع والعيان قد تكون
حاضرة وقد تكون غائبة فإن كانت العي حاضرة فنقول هذا بيع عي وإن كانت العي ليست حاضرة 
فنقول هذا بيع دين ف الذمة وإن كان بيع ليس لعي وإنا هو لنفعة فيقال هذا بيع منافع. إذا) البيع إما 
لعيان حاضرة أو غي حاضرة أو لنافع.

  قال ف التعريف: بثل أحدها أي العوض كذلك إما عي حاضرة أو عي غي حاضرة أو منفعة إذا) 
مبادلة شيء من هذا بذا. إذا) عندنا ثلثة أشياء عي حاضرة, عي ف الذمة, منفعة, مبادلة أحد هذه 
الثلثة بشيء آخر من هذه الثلثة يسمى بيعا إذا كان على سبيل التأبيد.

  مثال: لو قلد مبادلة عي حاضرة بعي حاضرة فإن هذا بيع على سبيل التأبيد, أو عي حاضرة بعي 
مؤجرة, أو بيع عي حاضرة بنفعة فكل ذلك بيع. أو العكس منفعة بعي حاضرة أو منفعة بنفعة أو 
منفعة بعي غائبة, أو شيء ف الذمة بعي حاضرة أو شيء ف الذمة بنفعة أو شيء ف الذمة بشيء ف 
الذمة فهذا ل يوز. فهذه الصورة الوحيدة الت ل توز أن تبيع دين بدين فهذا ل يوز أما ما سوى 
ذلك فإنه يوز وبعضه يوز بشروط وبعضه مطلقا لكن بيع الكالئ بالكالئ أو الدين بالدين فهذا ل 
يوز. 
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  قال ف التعريف: على التأبيد, فلو كان البيع ليس على التأبيد أي أن العقد مبادلة لكن ليس على 
التأبيد وإنا هي لوقت مدود فماذا نسمي هذا نسميه إجارة, إذا) أنا أشتي منك أدفع لك مائة ألف 
ر وآخذ هذه الدار للبد فهذا نسميه بيع أما أن آخذ منك هذه الدار وأدفع مائة ألف ر وآخذ الدار
لدة سنة فماذا نسمي هذا؟ إجارة. قم قال: غي ربا وقرض لن الربا ف القيقة هو مبادلة مال بال 
على سبيل التأبيد لكن الربا له أحكام خاصة فل يدخل ف البيع والقرض كذلك هو مبادلة مال بال 
على سبيل التأبيد لكن له أحكام خاصة. يعن يقول كل مبادلة بي مال ومال على سبيل التأبيد فإنه 
بيع إل الربا والقرض فل يدخل لنه ليس من البيع .

ع�ق�د� ب�م�عا
ط�اة�  قال:  
ع�ة� ش�ر�وط� ي��ن� 
ب�  ذكرنا تعريف البيع بقي أن نذكر أركانه, ما هي و�ب�إ�يج�اب� و�ق��ب�ول� ب�س�
أركان البيع؟ أركان البيع العاقد والعقود عليه والصيغة. العاقد هو البائع والشتي, العقود عليه هي 
السلعة ويقابلها الثمن وهذا الركن الثان ولو تصورنا أنه ل يوجد بائع أو ل يوجد مشتي فإذا ل يوجد 
بيع أصل ولو تصورنا أنه ل توجد سلعة فكذلك ل يوجد بيع أصل, وكذلك الصيغة, ما معن الصيغة؟ 
لو وجد العاقدان ووجدت السلعة بينهما لكن ما وجدت الصيغة الت تنقل السلعة من البائع إل الشتي
وتنقل ملكية الثمن من الشتي إل البائع إذا) كيف تنتقل هذه اللكية؟ هذه اللكية تنتقل بصيغة. لبد 
من صيغة حت تنقل اللكية وإل إذا اجتمع اثنان واحد عنده مال والثان عنده قلم فمجرد هذا 
الجتماع ل يكون بيع ما ل تكن بينهما صيغة تنقل ملكية القلم من البائع إل الشتي وتنقل ملكية 
الثمن من الشتي إل البائع, فإذا) نتاج إل صيغة. 

  كم صيغة للبيع؟ عندنا صيغتان للبيع بعاطاة وإياب . صيغتان صيغة قولية والصيغة القولية هذه صيغة
قوية لنا صرية ومعن قولية أي بالياب والقبول, الياب تقول بعتك والقبول قبلت أو اشتيت 
فقول بعت هذه السلعة وقولك اشتيت هذه الصيغة تسمى الصيغة القولية وهي صيغة صرية ف نقل 

اللكية وهي  أعلى الصيغ وعندنا صيغة أخرى تصح ف البيع وهي الصيغة الفعلية ويقال لا العاطاة. إذا)
الصيغة القولية هي الياب والقبول والصيغة الفعلية ما هي معاطاة, معن العاطاة أن يصل فعل يدل 
على إرادة البيع من غي أن يكون إياب وقبول كالذي يصل اليوم يدخل الرجل البقالة أو السوق ويد 
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السلعة مكتوب عليها ر فيذهب إل البائع فيضع الريال ويأخذ الاء ويذهب فما الذي حصل الن؟ 
هل حصلت صيغة قولية بينهما؟ الواب ل. لنه ما تكلم أحد الذي حصل هو فعل , معاطاة, لكن 
هذا الفعل دل على إرادة الشراء إذا) الفعل يقوم مقام القول مت؟ إذا دل على إرادة البيع والشراء أما إذا 
ل يدل على ذلك فل. 

  إذا) صورة الصيغة الفعلية أل يصل قول من الول والثان, والصورة الثانية أن يصل القول من أحدها 
فماذا نسمي هذه الصيغة؟ فعلية, معاطاة. قلت: بعتك هذا القلم بريال فلم تقل قبلت وإنا أخرجت 
الريال وأعطيتن إياه فما معن هذا الفعل؟ علمة رضا فعل يدل غلى إرادة البيع, إذا) الصيغة إما قولية 
وإما فعلية. 

ع�ق�د�   قال: 
" ما 2 "و�ب�إ�يج�اب� و�ق��ب�ول�" ما هي هذه الصيغة ؟ الصيغة الفعلية 1  " ب�م�عا
ط�اة� أي البيعي��ن�
ع�ة� ش�ر�وط�هي هذه الصيغة؟ القولية  
ب�  سيذكر الصنف الن شروط صحة البيع، فل يصح البيع إل ب�س�

بسبعة شروط، هذه الشروط السبعة ثلثة منها ستكون ف العاقد ما هي؟ اللك, فلبد أن يكون العاقد 
مالكا. الرضا, فلبد أن يكون العاقد راضيا غب مكره , الهلية, فلبد أن يكون العاقد جائز التصرف 
وهو الر الكلف الرشيد, الر فالعبد ل يتصرف, الكلف فالصغي والنون ل يتصرف ف الال, إل فيما
يستثن ف أشياء يسية. والرشيد: فالسفيه الجور عليه ل يتصرف بالال. إذا) ثلثة شروط سنشتطها 
فيمن؟ ف العاقد وهي ملكه, رضاه, كونه جائز التصرف أي أهليته. 

  ث سنشتط ثلثة شروط ف العقود عليه وهي الباحة, فلبد أن تكون السلعة مباحة فلو انعقد العقد 
على بيع خر فالعقد باطل لن السلعة غي مباحة. القدرة على تسليمها وهذه شرط فلو باع إنسان 
شيء يلكه ول يستطيع تسليمه فل يصح العقد. والثالث أن تكون هذه السلعة معلومة للمشتي فلو 
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اشتى النسان شيئا مهول فل يصح لن هذا بيع غرر. إذا) كم شرط اشتطناه ف السلعة؟ ثلثة: 
مباحة, مقدور على تسليمها, معلومة. والسابع أن يكون الثمن معلوم. 

ه�م�ا   قال: 
ن� " الرضا من البائع ومن الشتي أما الكراه فعدم رضا فل يوز لكن يستثنون 1, "ا�لر-ض�ا م�
ف بعض حالت الضطرار يوز فلو أن إنسان ياطل الناس ول يدفع لم حقوقهم فيمكن للحاكم ول 
المر أن يبه أن يبيع بيته أو أرضا له ليسدد ما عليه, فرفض الرجل أن يبيع فيبيع الاكم رغما عنه 
يكرهه على البيع فهل يصح البيع ف هذه الالة؟ نعم يصح للضرورة فقط.

ائ�ز� ا�لت1ص�ر/ف�   قال:  ن� ع�اق�د� ج� 
" لبد أن بكون العاقد جائز التصرف وهو حر مكلف رشيد 2 " و�ك�و
ف�ع�ة6 م�ب�اح�ة6فهذا هو جائز التصرف قال:  
ن� م�ب�يع� م�ال=, و�ه�و� م�ا ف�يه� م�ن� 
" أن يكون البيع مال وهو3" و�ك�و

ما فيه منفعة مباحة لكن لو كانت منفعة مرمة فهذا ليس بال هذا هدر وبالتال ل يوز بيعه, وهذا 
ل�وك=ا ل�ب�ائ�ع�ه� أ�و
 م�أ
ذ�ون=ا ل�ه� ف�يه�الشرط مر معنا ف الباح السلعة الباحة   
ن�ه� م�م 
" أي كون البيع ملوكا4" و�ك�و

لبائعه أو مأذون له فيه أي وكيل إذا) السلعة يكن أن يبيعها مالكها ويكن أن يبيعها الوكيل عن الال 
لن الوكيل يقوم مقام الالك. إذا) الرضا لقول النب صلى ال عليه وسلم: "إنا البيع عن تراض" وقال 
جائز التصرف لن غي جائز التصرف ل يوز له أن يتصرف ف ماله لن تصرفه ل يصح, وكون البيع 
مال أي فيه منفعة مباحة ﴿ أحل ال البيع وحرم الربا ﴾ فما حرمه ال ل يباع, وكونه ملوكا لقوله :صلى
ال عليه وسلم " ل تبع ما ليس عندك" .

ل�يم�ه�  والشرط الامس:  
ن�ه� م�ق
د�ور=ا ع�ل�ى ت�س 
" فما ليس مقدورا على تسليمه هو من بيع الغرر 5"  و�ك�و
ن�ه� م�ع
ل�وم=ا  والنب صلى ال عليه وسلم نى عن بيع الغرر 
" كيف يكون معلوما؟ بي الصنف 6 "و�ك�و

ي�ة� طريقة العلم بالسلعة  
ا ب�ر�ؤ ف�ي ف�ي ا�لس1ل�م�" أ "  ل�ه�م� 
ف�ة� ت�ك " ب " إذا) الشرط السادس كيف    أ�و
 ص�
يكون البيع معلوما؟ ما هي طرق العلم بالبيع؟ طريقتان, الول الرؤية بأن ترى البيع بعينيك, والطريقة 
الثانية الصفة أي يوصف لك البيع ول تراه فهل يوز أن تشتي السلعة بوصف دون رؤيتها؟ يقول 
الصنف يوز بشرط إذا كانت الصفة تكفي ف السلم, ما هو السلم؟ الصنف ييل إل باب سيأت ف 
الستقبل إن شاء ال لكن باختصار معن هذا الكلم إذا كانت السلعة موصوفة وصفا دقيقا لنه سيأت 
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ف باب السلم أن من شروط صحة السلم أن تكون مقدور على وصفها وأن توصف وصفا دقيقا 
فالقصد إذا) أن توصف وصفا دقيقا يصلح ف باب السلم وصفا دقيقا ينع النزاع ويقطع النزاع وهذا قد 
يصح ف بعض السلع لكن قد ل يصح ف بعضها, هل كل سلعة يكن وصفها أم ل؟ الواب ل, فمن 
السلع ما يكن وصفها وصفا دقيقا يقطع النزاع فهذه يصح أن نعلمها بالوصف تبيعها بالوصف وهناك 
سلع ل يكن وصفها وصفا دقيقا يقطع النزاع فهذه ما ينفع فيها الوصف وإنا بنفع فيها الرؤية إذا) العلم
بالبيع كيف يكون؟ إما ف الرؤية وهذا يكون ف كل السلع وإما بالوصف الدقيق وهذا ف السلع الت 

ن� ث�م�ن� م�ع
ل�وم=ا يدخلها الوصف, هي قابلة للوصف الدقيق. 
  " فلو كان الثمن مهول فل يصح7 " و�ك�و

ق�ط�ع� ب�ه� ا�لس-ع
ر� 
ا ي��ن� ح/ ب�م�   أي فل يصح البيع با ينقطع به السعر يقول أبيعك هذه السلعة ف�ل� ي�ص�
بالثمن الذي سيقف عليه ف السوق أبيعك الن ونعقد العقد الن ونكتب ونوقع أن بعتك هذه السلعة
ونتك خانة الثمن ــ كم الثمن ل أنا أعرف ول أنت تعرف ـــ فنتك خانة الثمن مفتوحة ونقول نرج إل 
السوق ونعرضها ف السوق وننظر كم تساوي ف السوق فنكتب هذا. أو نعرضها ف الزاد فالرقم الذي 
تقف عليه نكتبه ف العقد فهل يوز هذا العقد؟ ل, ما يوز. فما الذي اختل من هذه الشروط؟ عدم 
العلم بالثمن. 

  إذا) هذه الشروط السبعة لو أننا اتفقنا اتفاق مبدئي - وانتبه لن الصورة الن ستختلف - فلو أننا 
اتفقنا اتفاق مبدئي وقلت أنا أريد أن أشتي منك هذه السلعة بالسعر الت تنقطع به ف السوق بسعر 
السوق فأخرجها إل السوق وانظر إل السعر ث نعقد بعد ذلك: اختلفت السألة لنه ما انعقد بعد, إذا
تقدم العقد قبل معرفة الثمن فالعقد باطل أما إذا كنا سنعقد بعد ذلك إذا) الكلم ف الول هذا هو كلم
مبدئي أي انظر كم تساوي السلعة ف السوق ث أخبن فإذا ناسبن هذا السعر فأشتي وإل فل. أما أن
أعقد وألتزم بالسعر وأنا ل أعلم سعرها ف السوق فإن هذا ل يصح. 

 
www.bajabir.com            

http://www.bajabir.com/


                                                                               

  إذا) هذه الشروط السبعة مطلوبة ف كل عقد, كل عقد مطلوب أن تعرف هل هو صحيح أم غي 
صحيح تر على هذه الشروط, هل هناك إكراه؟ ل, هل العاقد أهل؟ نعم, هل هو مالك؟ نعم, هل 
السلعة مباحة؟ نعم, هل يكن تسليمها؟ نعم, هل هي معلومة عند الطرفي؟ الثمن معلوم عند الطرفي؟
إذا) العقد صحيح وأي شرط يتل من هذه الشروط فالعقد باطل ل يصح به البيع. 

  مسائل تفريق الصفقة: والقصود بسائل تفريق الصفقة هو لو أن العاقد (البائع أو الشتي) لو عقد 
عقدا واحدا فيه بيعتان بيع يوز وبيع ل يوز, بيع يصح وبيع ل يصح فهل يبطل العقد كله أو تفرق 
الصفقة؟ فنصححه ف الصحيح ونبطله ف الباطل, فالصنف سار على تفريق الصفقة وهذا هو الذهب 
أن الصفقة تفرق بعن: لو عقد على أمرين أحدها يصح والخر ل يصح فإن العقد يصح ف الصحيح 
ويبطل ف الباطل, هذا إذا توفرت الشروط إذا استطعنا أن نصحح الصحيح ول يدخل ف الصحيح 
جهالة لنه ف مثل هذا المر العقد واحد لكن اشتمل على أمرين والثمن كم؟ ثن واحد أم ثني؟ إذا 
كان ثني فالشكلة قد انتهت, لننا نقول هذا عقد اشتى شيئا بكذا وآخر بكذا فالول صحيح 
والثان غي صحيح فنقول الول صح بكذا والثان باطل, لكن إذا كان الثمن واحدا هذا هو الشكال 
فهل نفرق الصفقة ونقدر للصحيح ثنه وللباطل ثنه ونفرق الصفقة فهذا هو الذي يقوله الصنف تفريق 
الصفقة له ثلثة صور, الصنف ذكر صورتي فقط. 

ن�ه� و�ب��ي
ن� غ�ي
ر�ه�  قال:  
و±́إن³ ب±اع± م²ش±اع)ا " هذه هي الصورة الول ف تفريق الصفقة 1  "و�إ�ن
 ب�اع� م�ش�اع=ا ب��ي�
́́ه هذه الصورة ما هي؟ باع كل ما يلك بعضه، صورة ذلك: هو عنده أرض يلك خسي  ± غ±ي³ ن±ه² و±بـ±ي³ بـ±يـ³
بالائة وخسي بالائة لخيه فباع الرض كلها فهل يصح أن يبيع الرض كلها؟ يصح أن يبيع نصفها 
لكن النصف الخر ل يصح أن يبيعه فهنا باع الرض الت بينه وبي أخيه يلك نصفها باعها بائة ألف 
ر , الرض كلها بائة ألف ر فكيف نفرق الصفقة؟ سنقول: كم تلك منها؟ خسي بالائة إذا) يصح 
بيع النصف بقيمة خسي ألف ر.

ه� و�ع�ب
د� غ�ي
ر�ه� ب�غ�ي
ر� إ�ذ�ن�  الصورة الثانية: قال: باع عبده وعبد غيه بغي إذن الغي أو سيارة, أو   أ�و
 ع�ب
د�
عنده سيارة وأخوه عنده سيارة فباع السيارتي بائة ألف ر, أين الشكلة؟ لو أنه باع السيارتي الول 
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بمسي ألف ر والثانية بمسي انتهت القضية فيصخ ف الول بمسي والثانية ل,  لكن هنا الن 
باع السيارتي بائة ألف ر فهل نفرق الصفقة؟ ونقول تصح ف سيارتك الت تلكها بكم؟ هل 
السيارتي متساوية؟ قد تكون متساوية وقد تكون غي متساوية فيقول الصنف أن ف مثل هذا نقدر 
بالقسط نقول كم تساوي سيارتك وكم تساوي سيارة أخيك؟ فإذا تصورنا أن سيارته تساوي خسي 

أ±و³ وسيارة أخيه تساوي خسي فنصححها بمسي ف سيارته ونصحح العقد ونفرق الصفقة. قال: 
́́ه ب́غ±ي³´ ́إذ±ن·  ه² و±ع±ب³د± غ±ي³ ا و�ح�رVافهذه الصورة الثانية، وهذا هو الثال الول للصورة الثانية، قال: ع±ب³د± أ�و
 ع�ب
د=

كذلك هي تابعة للثانية باع عبدا وباع حرا مع بعض، باع عبده وولد اليان وهو حر وقال أبيعك 
هذين الثني بائة ألف ر هل يصح هذا؟ يصح ف عبده لكن ل يصح ف الر فنقدر هذا الر لو 
كان الر هذا عبد كم يساوي هب أنه يساوي لو قدرناه عبدا يساوي أربعي ألف وعبده يساوي ستي

ر=ا ألف فنفرق الصفقة ونعل هذا ثنه ستي وذاك ثنه أربعي. قال: 
 يعن باع قارورتي أ�و
 خ�لV و�خ�م
قارورة خل وقارورة خر وكلها بيعت ف عقد واحد بألف ر فكيف نفرق الصفقة؟ يقول معناه أننا 
سنقدر المر خل ونقول لو أن هذا المر خل كم سيساوي لو أن القارورتي هذه كلها خل كم تساوي
القارورة الول وكم تساوي الثانية ث نفرق الصفقة هب أننا قدرنا أن الول تساوي خسمائة والثانية 

ة= ص�ح1 ف�ي خسمائة فنفرقها يعن نبطلها ف الثانية ونصحح ف الول. قال: د� ق�ة= و�اح� 
ر=ا ص�ف 
أ�و
 خ�لV و�خ�م
يب�ه� و�ال
خ�ل- عن مسألة عبده وعبد غيه ومسألة عبد وحر  و�ع�ب
د�ه�ف نصيبه يتكلم عن مسألة الشاع  ن�ص�

ط�ه�, 
ت�ر�  ف مسألة الل والمر لن الصنف الن ذكر أربعة صور قال: ب�ق�س 
ط�ه�, و�ل�م�ش 
و�ال
خ�ل- ب�ق�س

ي�ار�  إذا) نفرق الصفقة لكن الشتي له اليار قد ل يرضى الشتي بتفريق الصفقة فله اليار أن يبطل ا�ل
خ�
البيع. وإذا تعذر علينا معرفة القسط يبطل العقد لكن إذا استطعنا أن نعرف قسط كل من البيعي فإننا 
نفرق الصفقة.
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ا ا�لث1ان�ي  قال الصنف رحه ال:  ائ�ه� ع�ة� ب��ع
د� ن�د� 
ر�اء6 م�م1ن
 ت��ل
ز�م�ه� ا�ل
ج�م ح/ ب�ل� ح�اج�ة� ب��ي
ع6 و�ل� ش�  لنو�ل� ي�ص�
ال تعال قال: ﴿فاسعوا إل ذكر ال وذروا البيع﴾ إذا) ل يصح البيع والشراء من تلزمه المعة بعد النداء

 قال ول يصح بل حاجة معناه يصح عند الاجة إذا وجدت حاجة الثان دعونا نرج هذه القيود
كضرورة إنسان مضطر للطعام أو عريان ما عنده ستة وجد أحد يبيع الستة ف وقت المعة يشتي أم 
ل؟ يشتي إذا) قوله بل حاجة خرجت ما لو كانت هناك حاجة، قال: بيع ول شراء من تلزمه المعة 

ا ا±لثºا́نفالذي ل تلزمه المعة لو اشتى أو باع ف هذا الوقت جاز ذلك، ائ́ه±  لو كان قبل النداء  بـ±ع³د± ́ند±
ح/ س�ائ�ر� ا�ل
ع�ق�ود�الثان جاز ذلك. قال:   يعن غي البيع والشراء يقولون أن النص جاء ف البيع ﴿و�ت�ص�

وذروا البيع﴾ لكن ما جاء ف العقود الخرى فالعقود الخرى ل تدخل هذا معناه ويقولون العقود 
الخرى كالجارة والصرف وغيها ل تدخل لنا ليست بيعا، ما ليس ببيع ليس بداخل كالجارة 
والرهن والقرض مثل لن النهي جاء عن البيع فل يقاس عليه غيه. وقال بعضهم أنه يقاس عليه غيه 
أي يلحق به غيه لنه ل فرق العلة واحدة لن كل هذه العقود تشغل السلم عن صلة المعة.

ر=ا,قال الصنف:  
ذ�ه� خ�م ير� أ�و
 ع�ن�ب� ل�م�ت1خ� و�ل�  لاذا؟ لنه من التعاون على الث والعدوان و�ل� ب��ي
ع� ع�ص�
ن�ة�, 
ح� ف�ي ف�ت� ل�  يعن ل يصح بيع السلح ف الفتنة فإذا حصلت فتنة بي السلمي فل يوز لحد أن س�

يساعد أحد الطرفي ف الفتنة أو يبيع السلح لحد الطرفي حت يقاتل الخر كل ذلك ل يوز ف 
ل�م� ل�ك�اف�ر�حال الفتنة كقتال بي السلمي مثل.  
 ل يصح أن يبيع العبد السلم للكافر و�ل� ع�ب
د� م�س

فيصبح السيد كافر والعبد مسلم ل يصح ذلك لنه ستكون ولية الكافر على السلم ﴿ولن يعل ال 
  يعن إل إذا كان العبد السلم إذا اشتاه الكافر ل� ي��ع
ت�ق� ع�ل�ي
ه�للكافرين على الؤمني سبيل﴾  قال: 

يعتق عليه، من هو الذي يعتق عليه؟ صاحب الرحم الرم لو أن الرجل اشتى أباه يصبح الب حر، لو
اشتى الرجل ابنه يصبح البن حر، لو اشتى الرجل أخاه أو أخته تصبح حرة فيقول ل يباع العبد 
السلم لسيد كافر إل إذا كان هذا السيد من مارمه فإنه سيصبح حرا بذا الشراء فيباع. 

يه�,قال:  ع�ه� ع�ل�ى ب��ي
ع� أ�خ� 
ح1 ب��ي�  بيع السلم على بيع أخيه ل يوز، ما معن البيع على و�ح�ر�م� و�ل�م
 ي�ص�
البيع؟ أن يبيع الول على الثان بيعا وف زمن اليار يأت طرف ثالث ويعرض على الشتي أن يبيعه 
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ر�اؤ�ه� ع�ل�ى بأرخص من السعر الذي باعه فهذا ل يوز قال: "ل يبع بعضكم على بيع بعض" قال:  و�ش�
ر�ائ�ه�,  كذلك ل يشتي على شراءه كيف؟ يذهب إل الشتي ويقول أنت بعت هذه السلعة لفلن ش�

بعشرة أنا اشتيها منك بمسة عشر هذا هو الشراء على الشراء وهذا يتصور ف زمن اليار لنه ف زمن
اليار يستطيع أن ينقض البيع أي طرف منهما يستطيع نقض البيع و±́شر±اؤ²ه² ع±ل±ى ́شر±ائ́́ه, اكتبوا عندها ول
 ºيصح. إذا) ما الكم عندنا ف مسألة البيع على البيع؟ الصنف قال: و±ح±ر²م± هذا الكم الول و±ل±³ ي±́صح
وهذا الكم الثان إذا) هو حرام يعن يأث فاعله ول يصح يعن هذا العقد باطل. قال: و±́شر±اؤ²ه² ع±ل±ى 
́شر±ائ́́ه, اكتبوا عندها ول يصح معناه يرم الشراء على الشراء ول يصح.

م�ه�قال:  
م�ه� ع�ل�ى س�و 
 الساومة ما قبل البيع وهي معرفة الثمن وماولة تفيض الثمن فهل السوم على و�س�و
السوم يرم أم ل؟ وهل يصح البيع معه أم ل؟ صورة ذلك: شخص يساوم الشتي البائع مثل يساوم 
الشتي يقول بكم هذه قال بائة قال اجعلها بتسعي قال ل بمسة وتسعي الن مساومة فجاء طرف 
ثالث ودخل بينهما وقال اجعلها بأربعة وتسعي فهذا السوم على السوم يوز أم ل؟ قال الصنف 
و±س±و³م²ه² ع±ل±ى س±و³́م́ه عطفها يعن ل يوز لن النب صلى ال عليه وسلم قال "ل يسوم الرجل على سوم 
أخيه" لكن هل يصح هب أن البائع باع على الثان وليس الول على الذي سام على سوم أخيه فهل 
يصح البيع أم ل يصح؟ اكتبوا عندها ويصح العقد لاذا؟ قالوا لن البيع على البيع والشراء على الشراء 
جاء النهي منصب على العقد نفسه فبطل العقد لكن ف مسألة السوم على السوم ل يأت النهي عن 
العقد وإنا جاء النهي عن السوم فقط فالسوم مرم وليس العقد. 

ف�ص
ل6 في ش�ر�وط� ا�ل
ب��ي
ع� 

 : و�الش/ر�وط� ف�ي ا�ل
ب��ي
ع� ض�ر
ب�ان�
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  انتقل الصنف رحه ال إل مسألة الشروط ف البيع، نفرق بي شروط صحة البيع الت مضت وهي 
سبعة وبي الشروط الت ف العقد والقصود با ما يشتطه البائع على الشتي أو يشتطه الشتي على 
البائع فهل يوز للبائع أو الشتي أن يشتطا أحدهم على الخر؟ نقول هذه الشروط ف الصل يوز 
أن يشتط لكنه بعض هذه الشروط مقبولة وبعضها باطل، بعضها صحيح وبعضها فاسد وهذا الفاسد 
نوعان بعضه هو الشرط فاسد لكن العقد صحيح وبعضه يكون فاسدا ويفسد العقد إذا) كم نوع 
ستصبح أنواع الشروط بذا التفصيل؟ ستكون ثلثة إما صحيحة وإما فاسدة مفسدة للعقد وإما فاسدة 
فقط لكن العقد صحيح هي باطلة لغية كأنا ل تكن أما العقد صحيح، نريد أن نعرف هذه الثلثة، 

يح6:ما هي؟ قال الصنف:  يل� ث�م�ن�, ابتدأ بالول ص�ح� ن� و�ض�ام�ن� و�ت�أ
ج� 
  كشرط رهن يبيعه ك�ش�ر
ط ر�ه
ن· و±ض±ا́من· و±ت±أ³́جي́ل ث±±ن·, كل ذلك  لكن يشتط عليه أن يرهن عنده شيء لن الثمن مؤجل ك±ش±ر³ط ر±ه³

" واكتبوا 1شروط صحيحة إذا) هذا النوع الول من الشروط الصحيحة اكتبوا عند هذه الثلثة رقم "
ر=ا, أ�و
 عندها شرط لصلحة العقد. والثان:  
ن�ى ا�لد1ار� ش�ه 
ع=ا م�ع
ل�وم=ا ف�ي م�ب�يع� ك�س�ك 
و�ك�ش�ر
ط� ب�ائ�ع� ن��ف

ير�ه�, س� 
ل� ح�ط�ب� أ�و
 ت�ك 
ت�ر� ن��ف
ع� ب�ائ�ع� ك�ح�م 
" واكتبوا شرط نفع معلوم ف البيع. 2 اكتبوا عندها رقم "م�ش
الشروط الصحيحة ذكر الصنف وقال هي نوعي النوع الول أن يشتط عليه شرطا لصحة العقد وصورة
ذلك كأن يشتط عليه الرهن يعن يقول له أبيعك السلعة بثمن مؤجل لكن ترهن رهن حت أضمن 
الثمن، أو ضامن يقول أبيعك السلعة بثمن مؤجل لكن تأت بضامن يضمنك ف السداد هذه الشروط 
صحيحة أم ل؟ نعم لاذا؟ لنا شروط لصلحة العقد، أو تأجيل الثمن يقول اشتي منك السلعة لكن 
ل أعطيك الثمن إل بعد سنة فهذا الشرط صحيح وكل هذه الشروط صحيحة وتضع للشروط الت هي
لصلحة العقد.

  النوع الثان من الشروط: وهي اشتاط منفعة معلومة ف البيع نفسه كيف؟ كشرط بائع نفعا معلوما ف 
ر)ا, أبيعك الدار بشرط أسكنها أنا شهر ث أسلمك إياها هذا الشرط  ا́ر ش±ه³ ºن± ا±لد البيع، مثاله: ك±س²ك³
́ل ح±ط±ب· أ±و³  ع± ب±ا́ئع· ك±ح±م³ ت±· يعن يشتط الشتي نـ±ف³ صحيح لنه اشتط منفعة معلومة ف العقد، أ±و³ م²ش³
́سي́́ه يعن اشتي منك هذا الطب يا بائع الطب بشرط أن تنقله إل البيت أو تكسر الطب ث  ت±ك³
ع)ا م±ع³ل²وم)ا  تعطين إياه فهل يوز هذا الشرط؟ هذا شرط منفعة معلومة ف البيع ولحظوا قول الصنف نـ±ف³
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قوله معلوما لو اشتط مهول ل يصح لنه يفضي للخلف والنزاع هذه الشروط إنا وضعت لسم النزاع
́ل ح±ط±ب·  ع± ب±ائ́ع· ك±ح±م³ ت±· نـ±ف³ وإلغاء الفوضى بي الناس واللف والصراع بينهم. قال: وكشرط بائع أ±و³ م²ش³
́سي́́ه, إذا) عندنا نوعان من الشروط، الشرط الول: الشروط الصحيحة، نوعان: إما شرط لصلحة  أ±و³ ت±ك³
العقد، وإما شرط منفعة معلومة ف العقد. لكن انتبهوا الصنف قال ف الثان وهو شرط منفعة معلومة ف
العقد هل يوز له أن يشتط أكثر من شرط أم ل؟ ففي الول يكن أن يشتط شروط كثية  لصلحة 
العقد كالرهن وكفيل وأشياء أخرى. والثان اشتاط منفعة معلومة ف العقد هل يكن أن يشتط أكثر من
منفعة كأن يشتط عليه يقول له تكسر الطب ث تنقله للبيت ث (    ) ثلثة شروط، هل يكن هذا أم 

 إذا) الكلم عن الخي وهوو�إ�ن
 ج�م�ع� ب��ي
ن� ش�ر
ط�ي
ن� ب�ط�ل� ا�ل
ب��ي
ع �ل؟ دعونا ننظر ماذا قال الصنف؟ قال: 
إذا ما اشتط نفعا معلوما من مبيع فإنه ل يمع بي شرطي وإنا يكتفي بشرط واحد يقول كسر 
الطب أو انقله فقط ل يمع بي شرطي لكن عندنا رواية ثانية أنه يوز المع بي شرطي يعن له أن 
يشتط عليه منفعة ومنفعتي أو ثلثة وأكثر من ذلك. 

  ما زلنا ف الشروط الت ف البيع وذكرنا فيما سبق أن الشروط الت ف البيع هي غي الشروط الت تشتط
لصحة عقد البيع وإنا القصود بالشروط ف البيع أي ما يشتطه البائع على الشتي أو يشتطه الشتي 
على البائع وقلنا أن هذه الشروط أقسام منها ما هو صحيح ومنها ما هو باطل فاسد يبطل العقد ومنها
ما هو فاسد غي نفسه لكن العقد صحيح.

  قرأنا النوع الول وهو الصحيح وقلنا أن الصحيح من الشروط كذلك نوعان: إما شرط لصلحة العقد 
ومثلنا له باشتاط الرهن أو اشتاط الضامن أو اشتاط تأجيل الثمن فكل ذلك لصلحة العقد والثان هو
شرط نفع معلوم ف البيع ومثلنا له باشتاط سكن الدار أو اشتاط حل الطب أو تكسي الطب أو 
نو ذلك وختمنا بسألة المع بي الشرطي هل يوز المع بي الشرطي؟ بالنسبة للول الواب نعم, 
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هل يوز المع بي شرطي من النوع الثان؟ الذهب ل. وهناك قول آخر أنه يوز المع, فيصبح على 
القول الثان الول والثان فكل الشروط الصحيحة يوز أن نشتط شرطا واحدا أو أكثر. وقفنا عند 
الفاسد:

د6: ي��ب
ط�ل�ه�  قال الصنف:   يعن وشرط فاسد يبطل العقد, لبد من فك هذه الضمائر, ما هي و�ف�اس�
" إذا) هذا 1 "ك�ش�ر
ط� ع�ق
د� آ�خ�ر� م�ن
 ق��ر
ض� و�غ�ي
ر�ه�صور الشرط الفاسد الذي يبطل العقد؟ نوعان: قال 

النوع من الشروط كأن يشتط عليه عقد آخر يبيعه أي يقول أبيعك هذه السلعة بائة ر بشرط أن 
تبيعن أنت سلعة أخرى بمسي أو بائة أو نو ذلك, نقول: الشرط الن الذي دخل ف العقد هذا 
شرط فاسد ومفسد للعقد أيضا, يبطل العقد, ما هو هذا العقد؟ أنه اشتط عليه عقد آخر. يشتط 
عليه فيقول أبيعك هذه السلعة بشرط أن تؤجرن الدار الفلنية فيشتط عليه عقد آخر أو أبيعك هذه 
لسلعة بكذا بشرط أن تقرضن مائة ر أ, ألف ر أو غي ذلك إذا) إذا باعه واشتط عليه عقدا آخر فإن
هذا الشرط باطل والعقد كله باطل, لاذا؟ يقولون لن هذا الشرط يؤدي إل الهالة ف الثمن, كيف؟ 
هل يصح البيع لو حصل والثمن مهول؟ ل يصح كما مر معنا ف شروط صحة البيع, الن عندما باعه 
هذه السلعة باعه واشتط عليه أن يقرضه أي باعه هذه السلعة مثل بائة ر واشتط عليه أن يقرضه 
فكيف أصبحت الصورة؟ أصبحت السلعة ما هو ثنها؟ مائة ر ومعها هذا الشرط وهو الوافقة على 
القرض, والوافقة على القرض ساقطة فألغيناها إذا) أسقطنا جزء من الثمن, هذا الزء كم يساوي؟ ل 
نعرف, وبالتال سيكون الثمن ف القيقة فيه جهالة لنه وافق على شراء هذا القلم أو هذه السلعة بائة 
ر والوافقة على الشرط, ونن أبطلنا له جزء فالفتض أن الثمن سيتغي لنه لو كان العقد من البداية 
لو قال أنه ل يرضى أن يقرضه فيمكن أن يغي الثمن فيمكن أن يصبح الثمن بدل من مائة ر مائة 
وخسي. إذا) لو اشتط عليه شرطا آخر كقرض أو بيع أو إجارة يصبح هذا الشرط مبطل للعقد. 

ا  الصورة الثانية:  ئ
ت�ن�ي ب�ك�ذ� ب�ع
ت�ك� إ�ن
 ج�  يعن شرط يعلق البيع مثل بعتك إن جئتن أو
 م�ا ي��ع�ل-ق� ا�ل
ب��ي
ع� ك�
ي� ز�ي
د6بكذا فلحظ أن بعتك هذا عقد ث شرط شرطا ما هو هذا الشرط؟ إن جئتن بكذا   هذا أو
 ر�ض�

العقد ف القيقة معلق أي أن الشرط علق البيع فإذا علق البيع على شرط أو ذكر شرطا يعلق البيع فإن 
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البيع ما وقع. أقول بعتك إذا جاء زيد, فإذا جاء زيد يصي بعد ذلك بيع أو ل يصي وما يصي هذا بيع 
لن هذا الشرط علق البيع فلم يقع البيع أصل.

  إذا) الشروط الت تبطل العقد وهي فاسدة كم نوع؟ نوعان: إما أن يشتط عليه عقد آخر, وإما أن 
يشتط عليه تعليق البيع بأن يعلق البيع على شرط آخر مستقبلي. فكلها يبطل .

د6 ل� ي��ب
ط�ل�ه ك�ش�ر
ط� أ�ن
 ل� خ�س�ار�ة�    الثالث: أي الشرط الفاسد لكنه ل يبطل العقد, قال:  أي ل و�ف�اس�
و� ذ�ل�ك�خسارة عليه  
" 1 فماذا نسمي هذا العقد بذا الشرط؟ هذا رقم "أ�و
 م�ت�ى ن��ف�ق� و�إ�ل1 ر�د1ه�, و�ن�ح

شرط يناف مقتضى العقد, إذا كان الشرط يناف مقتضى العقد فإنه فاسد ول يفسد البيع, سنشرح ما 
معن هذا الكلم إن شاء ال, نن نقول شرط يناف مقتضى العقد, ما معناه؟ أول ما هو مقتضى 
العقد؟ ما الذي يقتضيه العقد؟ أليس الذي يتتب على العقد انتقال اللكية؟ بلى. لا اشتيت أنا هذه 
السلعة أصبحت هذه السلعة ملكي, قبل العقد كانت ملك من؟ ملك غيي وأصبحت الن بالعقد 
ملكي, فإذا كانت هذه ملكي فبمقتضى العقد أتصرف فيها أم ل؟ أتصرف فيها. فلو اشتط هو علي 
شرطا أل أتصرف فيها فماذا نقول؟ نقول هذا لشرط يناف مقتضى العقد أو ل؟ يناف مقتضى العقد 
فإذا قال أبيعك القلم بعشرة ريالت بشرط أل تبيعه أو ل تبه أو ل تديه أو ل تكتب به أو ل تضعه 
ف جيبك فماذا نقول ف هذه الشروط؟ تناف مقتضى العقد لن مقتضى العقد أنن أتصرف ف القلم 
كيفما أشاء فإذا شرط علي شرطا يناف مقتضى العقد ما الذي يصل؟ الشرط باطل لكن هل يؤثر على
العقد أم ل يؤثر؟ ل يؤثر. لكن لو اشتط علي شرطا آخر بأن أبيعك القلم بشرط أن تبيعن الساعة 
نقول الشرط باطل لكن هل يبطل العقد أم ل؟ نعم يبطله. ولو اشتط عليه شرطا يعلق البيع كأن قال 
سأبيعك هذا القلم إذا جاء رمضان فالشرط هذا غي صحيح والعقد ما ت لن العقد ليس ناجزا.
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  إذا) نعود إل الثالث شرط أل خسارة عليه  مثل أكون أنا بائع فأشتي منك مموعة من القلم ببلغ 
كذا وأشتط عليك أنك لو خسرت ف هذه البضاعة فأنت الذي تتحمل هذه السارة فهل هذا يناف 
مقتضى العقد أو يوافقه؟ مقتضى العقد أن هذه القلم ملكي أنا ومقتضى التملك أن من الذي يتحمل
خسارة الال؟ صاحبه, مالكه. فكيف أقول أنن لو خسرت فأنت الذي تتحمل! إذا) ينبغي أن يكون 
هذا القلم ملكي فربه علي وخسارته علي. قال: أ±و³ م±ت± نـ±ف±ق± و±́إلº ر±دºه², يعن أشتي منك هذه القلم 
لكن إذا بيعت ف السوق بيعت وإذا ما بيعت أردها عليك فنقول هذا ملكك إذا بيع فقد بيع  وإل فهو
ملكك أنت فأنت الذي تتحمله. إذا) هذه شروط تناف مقتضى التملك قال و±ن±³و± ذ±́لك± أي نو ذلك 
من الشروط كأن أبيعك بشرط أل تبيع أو ل تب أو ل تد أو ل تعط أحد أو..كل هذه الشروط هذا
يناف تلكي للسلعة ومن حقي أن أفعل ما شئت فيها.

ر�أ
  قال:  
ه�ول� ل�م
 ي��ب� 
 يعن باعه السلعة لكن قال له أنا أبيعك لكنو�إ�ن
 ش�ر�ط� ا�ل
ب��ر�اء�ة� م�ن
 ك�ل- ع�ي
ب� م�ج
بريء من أي عيب يظهر بعد ذلك عيب مهول كأن أبيعك السيارة لكن أي عيب يظهر ف السيارة 
بعد ذلك فأنا لست مسئول فهل يوز له أن يسقط العيب وهو ل يعلمه؟ ل, ما يسقط العيب لكن لو
قال له أبيعك هذه السيارة وأنا بريء من هذا العيب الفلن فيسقط ويبأ لن الشتي علم بالعيب 
ورضي به لكن هل له أن يسقطه قبل العقد؟ ل ما يسقطه يقول: و±́إن³ ش±ر±ط± ا±ل³بـ±ر±اء±ة± ́من³ ك²لÂ ع±ي³ب· م±³ه²ول·
ل±³ يـ±بـ³ر±أ³  أما العيوب العلومة فيمكن, أما الهولة فل, فل يبأ بذلك.

ي�ار� ف�ص
ل6 في أ�ق
س�ام� ا�ل
خ�

  ما هو اليار؟ هو طلب خي المرين من المضاء أو الفسخ. اليار أيها الحباب هو حق قد يكون 
للبائع أو الشتي, حق ف أي شيء؟ نقول حق ف الفسخ أو المضاء يعطيه حرية المضاء أو حرية 
الفسخ فإن شاء يفسخ وإن شاء يض. ما هي السباب الت تعطي للمتعاقدين هذا اليار؟ أي هذا 
الق الذي هو حق المضاء أو الفسخ؟ هناك عدة أسباب, الصنف ذكر منها ثانية أسباب تعطي 
للمتعاقدين أو أحد التعاقدين حق المضاء أو حق الفسخ, ما هي؟ هذه السباب تسمى أنواع اليار 
فنقول أنواع اليار:

                                 يييشرح  أخصر المختصرات
 يييييي يي ييييي يي ييي ييييي



شرح  أخصر المختصرات

ع�ة� أ�ق
س�ام�   قال:  
ب� ي�ار� س� ي�ار�  وذكر بعد ذلك قسما آخرا يكن أن يكون هو الثامن, الول: و�ال
خ� خ�
ل�س� 
ان�ه�م�ا ع�ر
ف=ا" 1 "م�ج ي�ار� م�ا ل�م
 ي��ت��ف�ر1ق�ا ب�أ�ب
د�  كما جاء ف الديث خيار اللس ما ف�ال
م�ت�ب�اي�ع�ان� ب�ال
خ�

هو؟ إذا حصل العقد ف اللس يعن قال بعتك هذه السلعة والثان قال قبلت أو اشتيت, فهل ت العقد
أو ل؟ نقول ما داما ف اللس نقول العقد صحيح لكن هل هو لزم أم جائز؟ ما الفرق بينهما؟ إذا 
كان العقد صحيح غي قابل للفسخ نسميه عقدا لزما وإن كان العقد صحيح لكن قابل للفسخ فيه 
خيار يوز فيه الفسخ بسبب من السباب فالعقد جائز فالائز هو الذي يقبل الفسخ واللزم هو الذي 
ل يقبل الفسخ فالن حصل العقد ف اللس بي التبايعي فالعقد ما كمه؟ من حيث الصحة صحيح, 
اللكية انتقلت أم ل تنتقل؟ كأن كنت أنا مالك القلم فبعتك هذا القلم بعشرة ريالت فأخذت القلم 
وأعطيتن الريالت فالريالت الن ف يدي فهل ت البيع أو ما ت؟ صح البيه أو ما صح؟ لزم البيع أم ل 
يلزم؟ ل يلزم, مادمنا ف اللس ل يلزم, فمعناه ما حكم البيع الن؟ نقول هذا العقد جائز, قابل للفسخ
بأي حق؟ بق اليار, أي نوع من أنواع اليار؟ خيار يسمى خيار اللس لن النب صلى ال عليه 
وسلم قال البيعان باليار ما ل يتفرقا فإذا) يكن أنا أفسخ أنا البائع ويكن أن يفسخ هو أي الشتي ف 
أي لظة ما دمنا ف اللس. فلو قام أحدنا وخرج من اللس فبمجرد خروج أحد التعاقدين من اللس 
فالعقد يصبح لزما ل استطيع أن أرد السلعة ول يستطيع هو أن يرد العقد وأصبح المر لزما فسقط 
هذا اليار فهل معن هذا أنن ما أستطيع الرد؟ فالواب أن ما أستطيع إل إذا وجد سبب آخر لكن 
من هذا الباب ل. أي من باب خيار اللس ل, انتهى. 

  قد يظهر سبب آخر لنه هناك أنواع أخرى من اليارات فقد يكون هناك خيار آخر كخيار الشرط 
ا́ن´م±ا ع²ر³ف)ا فالتفرق عرف  ́ي±ا́ر م±ا ل±³ يـ±تـ±ف±رºق±ا ب́أ±ب³د± الذي سيذكره وهو الثان إذا) قال الصنف ف±ال³م²ت±ب±ا́يع±ا́ن ب́ال³
فكيف نعتب التفرق ف العرف؟ إذا كانا ف غرفة واحدة بأن يرج أحدها من هذه الغرفة وإذا كانا ف 
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الشارع بأن يتباعدا تباعدا كثيا وهكذا بسب العرف. إذا) ل يلك أحدها الفسخ لن العقد أصبح 
لزما إل إذا وجد سبب آخر للخيار أي وجد نوع آخر من أنواع اليار مثل ماذا؟ مثل النوع الثان

ت�ر�ط�اه� أ�و
 أ�ح�د�ه�م�ا م�د1ة= م�ع
ل�وم�ة=     فقال:  
, و�ه�و� أ�ن
 ي�ش ي�ار� ش�ر
ط� " يشتطاه أي يشتطا اليار أو 2"و�خ�
أحدها أي يشتط البائع والشتي الذين يشتطان اليار أو يشتطه أحدها مدة معلومة إذا) لبد أن 
يشتط, خيار اللس لبد أن يشتط أحدها على الثان أو يشتط كل منها على الخر يشتطه مدة 
معلومة, صورة ذلك الن أنا بعتك القلم ونن ف اللس فهل ل اليار أم ليس ل اليار؟ أنا بعتك 
القلم وقلت بشرط أن يكون اليار بيننا لدة ثلثة أيام, فهل يصح هذا أم ل؟ يصح , فماذا نسمي هذا
الشرك؟ نقول خيار الشرط فهذا اليار و²جد بالشرط والول سببه اللس, وهذا الثان سببه الشرط فإذا 
قلت بيننا اليار لدة ثلثة أيام وقمنا وانفصلنا من اللس سقط الن خيار بروجنا من اللس ما هو؟ 
خيار اللس وبقي خيار آخر وهو خيار الشرط فذهبت إل البيت فمكثت ثلثة أيام فانتهت الثلثة 
أيام فماذا يصل ف البيع؟ أصبح خيار الشرط أيضا ساقط وأصبح البيع لزما فما أستطيع أن أرد ول 
يستطيع هو أن يفسخ. أما بوافقة الثني على الفسخ فهذا كلم آخر فلو وافق النسان على أن يعطي 
ماله كله فله ذلك إل ف أحوال مصوصة إذا كان عنده ذرية أو من يعول وضيعون بثل هذا التصرف 
فمسألة الوافقة موضوع آخر نن نتكلم أنك ل تستطيع أن تلزمن بالفسخ ول ألزمك بالفسخ. فقلنا 
بعد انقضاء ثلثة أيام من العقد أصبح لزما. هب أن قبل الثلثة أيام اتصل ب أو جاءن وقال أنا 
فسخت العقد فهل يصح هذا أو ل؟ يصح, بأي حق يفسخ العقد؟ بيار الشرط ويكن أن يصل هذا
من أنا.

  صورة أخرى لنفس اليار: هب أننا عند العقد شرطت عليه أن يكون اليار ل وحدي وليس له هو 
فهل يكن هذا أم ل إذا وافق هو؟ يكن, فيكون خيار الشرط من طرف واحد واتفقنا أن يكون خيار 
الشرط أن يكون لدة ثلثة أيام وف اليوم الثان هو الذي جاءن وقال أريد أن أفسخ فهل له الق أم ل؟
ل, ليس له الق لن اليار ل أنا وليس له هو لكن لو جئت أنا ف اليوم الثان وقلت أريد الفسخ فهل
أستطيع أم ل؟ أصل ل آت لستأذن بل أخبه بالفسخ مباشرة بل أقول أعطين مال وخذ سلعتك 
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وانتهت القضية لكن لو كان من طرف واحد إذا) صاحب الطرف هو الذي يكن أن يفسخ وأما الذي 
ليس له الق ل يفسخ.

ت±´ط±اه² أ±و³ أ±ح±د²ه²±ا م²دºة) م±ع³ل²وم±ة) لو اشتطت عليه مدة مهولة , و±ه²و± أ±ن³ ي±ش³   مسألة أخرى: قال و±́خي±ار² ش±ر³ط·
ل يصح فل يصح أن يقول لنا اليار مدة مهولة لنه لبد أن ينتهي فمت سينتهي؟ إذا) لبد أن تتجدد
الدة.

  ف مدة اليار لو كان اليار من الطرفي أي ل الق ثلثة أيام وأنت لك الق ثلثة أيام ف هذه 
الثلثة أيام لن تكون ملكية السلعة للبائع أم للمشتي؟ للمشتي فالعقد صحيح انتبه نن نقول العقد 
صحيح فاللكية انتقلت لكن نقول أنه قابل للفسخ فإذا فسخ ترجع اللكية مرة ثانية لالكها الول. إذا) 
ملكية السلعة انتقلت, التصرف ف السلعة هل يوز أم ل يوز؟ هل أستطيع أن أتصرف ف السلعة؟ 
الواب ل, ل أتصرف ف السلعة ول هو يستطيع أن يتصرف فيها. وهو قد أخذ الثمن فهل يتصرف ف
الثمن أو ل يتصرف؟ ل, ل يتصرف, لاذا؟ لن العقد جائز فالفسخ متمل ف أي لظة فتصرف ف 
السلعة ما يوز لن إذا تصرفت ف السلعة فمعناه أن استهلكتها ويكن أن يفسخ هو العقد ويستد 
السلعة وأكون أنا قد استهلكتها, وهب أن السلعة مثل طعام كأن اشتيت منه شياه فهل أستطيع أن 
أذبح شاة فآكلها ث هو بعد مدة يتصل ب ويقول أنا فسخت العقد وأريد الشياه ؟إذا) ل نتصرف ف 
السلعة. 

  لو كان اليار لطرف واحد كأن أكون أنا فقط دون الطرف الثان اشتيت منه شاة واحدة مثل وقلت
ل اليار ثلثة أيام وأخذتا وف اليوم الثان جاء هو ليفسخ فهل يستطيع أم ل؟ ما يستطيع لنن قلت 
اليار ل أنا؟ فل يستطيع, ولو جئت أنا ف اليوم الثان وقلت سأفسخ فهل أستطيع أم ما أستطيع؟ 
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أستطيع. وهب أن ف اليوم الثان ما قلت أن سأفسخ ول شيء وإنا أخذت السكي وذبتها وأكلتها 
فهل يوز هذا أم ل؟ يوز ل هذا لن ذبي لا يعن إسقاط اليار. أو أن بعتها . إذا) لو كان اليار 
للطرفي فل يصح لحد منهما أن يتصرف وإذا كان اليار لحد الطرفي فلصاحب اليار التصرف.

ح1 ا�ل
ب��ي
ع�  قال:  يل�ة و�ل�م
 ي�ص�  ما هو الذي يرم حيلة؟ أي خيار الشرط, خيار الشرط يرم إذا و�ح�ر�م� ح�
كان حيلة ول يصح البيع أي يرم أن يعل خيار الشرط حيلة ليبح ف القرض لنه وسيلة إل مرم فقد 
يكون حيلة.

  مثال: رجل متاج مائة ألف ر فيأت يطلي أن يقتض مائة ألف ر فأقول ل أقرضك مائة ألف ر, 
وبدل أن أقرضك سأعمل با وأشغلها وأكسب با, فيأت إل حيلة وهي يقول هات الائة ألف ر وأنا 
أبيعك هذه الدار ولنا اليار لدة سنة, فأعطيته الائة ألف ر وأخذت الدار فأجرتا وأخذت إيارها 
عشرة آلف ر ث ف ناية السنة وقبل أن تنتهي السنة وبيننا خيار الشرط قلت أننا فسخنا البيع فخذ 
دارك وهات الائة ألف ر ما الذي حدث ف هذه القضية؟ هناك عشرة آلف ر قد زادت الت كانت 
إيارا للبيت هذه ف ظاهرها إيار البيت لكن ف القيقة هي ربح قرض بأن أقرضك مائة ألف ر على
أن تردها مائة ألف وفوقها عشرة آلف ر. 

  أعيد الصورة السابقة: يأت شخص يريد أن يقتض فما يستطيع فيبيع بيع صوري يأت ليقتض فأنا 
ح1 ا�ل
ب��ي
ع�, رفضت فيبيعه الدار مثل بائة ألف ر ...إل فاليلة ما يوز قال:  و�ل�م
 ي�ص� يل�ة = و�ح�ر�م� ح�

ر�م� 
ت�ر� ل�ك�ن
 ي�ح 
شرحناها وقلنا أن اللك انتقل ولكن هذا اللك ليس بلزم  و�ي��ن
ت�ق�ل� ا�ل
م�ل
ك� ف�يه�م�ا ل�م�ش
وإنا هو جائز.

ت�ر� م�ط
ل�ق=ا  قال:  
ت��ه�م�ا إ�ل1 ع�ت
ق� م�ش ه� م�د1 ح/ ت�ص�ر/ف6 ف�ي م�ب�يع� و�ع�و�ض�  ف البيع أي السلعة وعوضه و�ل� ي�ص�
أي الثمن , مدتما أي مدة ماذا؟ مدة الشرط واللس فمادمت ف اللس وإن استلمت السلعة فما 
تتصرف فيها ل تستطيع أن تتصرف فيها لن خيار الشر أو خيار اللس مازال قائما, إذا) يرم ول 

ت±· م²ط³ل±ق)ا " ا ́إلº ́عت³ق± م²ش³ تـ±ه²م± º́ف م±́بيع· و±́عو±́ض́ه م²د ÉفÊت±ص±ر Êمطلقا أي ف أية حالة يضي1يصح و±ل± ي±́صح "
عتق الشتي, ما معناه؟ يقول هب أنن ف هذا الثال أن الذي اشتيته هو عبد ودفعت القيمة ونن ف 
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اللس هل يوز ل التصرف ف السلعة أم ل يوز؟ فيقول ل, ما يوز التصرف ف السلعة فهل يوز أن 
أبيع العبد ؟ فيقول ل, ما يوز لكن لو أعتقت العبد فهل ينفذ هذا العتق أم ل ينفذ؟ قالوا ينفذ, فيقول
يرم ول يصح إل عتق الشتي مطلقا فإنه ينفذ لاذا؟ يقولون لن العتق قوي والعتق مبن على السراية 
فيمضي ول ينتظر موافقة أطراف وهذا اجتهاد منهم وبعض أهل العلم يقول حت العتق ما يضي مادام 
أنه ل يق لك التصرف فإنه ل يضي والذهب أنه لو أعتق فإن العتق يضي, إذا) وأنا ف خيار اللس 
ليس ل حق البيع ول التصرف ف السلعة لكن لو أعتقت العبد فهل العبد يصبح حر أم ل ؟ نعم يصبح
ت±· م²ط³ل±ق)ا يقولون أن العتق مبن على السراية يسري ف العبد ويصبح حر  حر. وهذا معن ́إلº ́عت³ق± م²ش³
ويكن استنقاذه مرة ثانية والمر الثان يقولون السلم يتشوف إل إعتاق العبيد ولو قيل أنه ما ينفذ 
وهذا هو القول الخر لنه ما يلك التصرف فيه .  

ي�ار� ل�ه�  قال:  , و�ال
خ�  قلت أن اليار لو كان لحد الطرفي فإذا تصرف أحد و�إ�ل1 ت�ص�ر/ف�ه� ف�ي م�ب�يع�
الطرفي فتصرفه يض. إذا) ف زمن اليار سواء كان خيار اللس أو خيار الشرط هل يضي التصرف أو 
ل يضي؟ يقول ل يضي إل ف صورتي: الصورة الول عتق العبد يضي, والصورة الثانية لو كان اليار 
لحد الطرفي دون الثان فإن صاحب اليار له أن يتصرف ويضي تصرفه لن تصرفه يعن إسقاط 
خيارة وليس للطرف الثان أن يفعل ذلك.

ي�ار� غ�ب
ن�  قال:  ت�ع
ج�ال� " 3 " و�خ� 
س ر�ج� ع�ن
 ا�ل
ع�اد�ة� ل�ن�ج
ش أ�و
 غ�ي
ر�ه�, ل� ل� 
 هذا اليار الثالث, ما هوي�خ
الغب؟ الغب هو الزيادة ف سعر السلعة زيادة فاحشة, فإذا زاد ف ثن السلعة زيادة فاحشة فهل هذا 
يبيح اليار؟ نعم يبيح اليار, فلو باعن سلعة وزاد ف ثنها زيادة فاحشة وأنا ل أعلم, أما لو أنن أعلم 
واشتيت وأنا راض فهذا يلزمن لكن إذا كنت ل أعلم سعرها وزاد زيادة فاحشة ف السعر ث علمت بعد
ذلك أن خدعت وأنه زيد علي ف السعر زيادة فاحشة فلي الق أن آت وأرد هذا البيع لق اليار, ل 

 
www.bajabir.com            

http://www.bajabir.com/


                                                                               

خيار يسمى بيار الغب أن غبنت ف الثمن لكن انتبه لننا نقول زيادة فاحشة , ما هي الزيادة 
الفاحشة؟ ليس لا مقدار وإنا مردها إل العرف وقد تتلف فيمكن أن تكون السلعة الت بريال إذا بيع 
بريالي أو بثلثة ريالت فقد تكون فاحشة أو بيعت بمسة ريالت زاد فيها أربعة ريالت فنقول هذه 
زيادة فاحشة مثل قارورة الاء هذه تباع بريال واحد فكيف تباع بمسة ريالت!! لكن لو جاء ف بيع 
سيارة مثل قيمتها مائة ألف ر فباعها بائة وخسة آلف أو مائة وألف ر فزاد ألف ر فهذه ل تعتب 
فاحشة, أو أرض قيمتها مليون ر فبيعت بليون ومائة ألف ر فهذه الائة قد ل تعتب فاحشة فالسألة 

ر�ج� ع�ن
 ا�ل
ع�اد�ة� نسبية فمردها إل العرف قال:  
ي�ار� غ�ب
ن� ي�خ ث مثÌل, هم يقولون أن خيار الغب يصل و�خ�
ف صور معينة ما هي؟ ف صورة الستسل الذي ل يعرف السعر وينخدع والصورة الثانية النجش, ما هو
النجش؟ أن يزيد ف السلعة من ل يريد شراءها كما يصل ف الزادات إذا جاء الشخص ف الزاد وتآمر 
الطرف الثان عليه وتكتلوا عليه وأصبحوا يزيدون ف السلعة وهم ل يريدون شراءها حت زادوا ثنها كثيا 
فإن هذا النجش إذا حصلت به الزيادة فيبيح لن غب حق اليار خيار الغب لنم زادوا عليه ف سعرها 
بذه الزيادة أو أوهوه أن هذه السيارة أو هذه السلعة تساوي هذا الرقم بدليل أن الناس يطلبونا وف 
القيقة هي ل تساوي وإنا هؤلء الذين يطلبونا هم أعضاء العصابة أو أنم بعض مالكي هذه السلعة 
فإما أنم منتفعي لنم شركاء مع البائع أو لنم يريدون أن ينفعوا صاحبهم فإذا هذا يعتب غب قال: 

ما هو غيه؟ كالستسل أي الذي ل يعرف السلعة كم سعرها وينخدع وتلقي الركبان  ل�ن�ج
ش أ�و
 غ�ي
ر�ه�
كالذي يرج لن جاء بالبضاعة من خارج البلد فيخرج ويتلقاه ويأخذ منه السلعة ويأت با البلد ويبيعها

ت�ع
ج�ال�بسعر زائد قال:  
س  معناه لو أن الشتي أستطاع أن يتأن ليعرف هل هذا السعر زائد أم ل ل� ل�
فإذا كان غب بسبب استعجاله فليس له اليار لاذا؟ لنه هو القصر, استعجل ويريد السلعة بأي ثن 
ول يكلف نفسه أن يبحث أو يسأل أو يتأن أو يعرف فاستعجل ف شرائها فاشتاه بثمن زائد لعجلته 
فقالوا ليس له اليار وف خيار الغب له خيار الرد فقط يعن إذا غب ف السعر فماذا يفعل فله إما أن 
يقبل بذه الزيادة وإما أن يرد السلعة ويأخذ الال .

و�يد� ش�ع
ر� ج�ار�ي�ة�  اليار الرابع:  
ل�يس� ب�م�ا ي�ز�يد� ب�ه� ا�لث1م�ن� ك�ت�ص
ر�ي�ة� و�ت�س 
ي�ار� ت�د  التدليس هو اليهام, و�خ�
ار́ي±ة·  و́ي́د ش±ع³́ر ج± ر́ي±ة· و±ت±س³ ل́يس· ́ب±ا ي±ز́يد² ́ب́ه ا±لثºم±ن² ك±ت±ص³ إخفاء عيب السلعة وإظهار حسنها قال و±́خي±ار² ت±د³
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التصرية بأن يمع لب الشاة ف الضرع ول يلبها أياما حت ي²ظن أنا حلوب, فهذا تدليس. أو تسويد 
شعر الارية يريد أن يبيع الارية فيسود شعرها حت يظن أنا صغية ف السن فهذا تدليس والتدليس 
اليوم يصل ف السيارات مثل لخفاء ما با من عيوب بأي طرق وله خيار الرد فقط .

ي  قال:  ل�يس� ع�ل�ى ا�لت�1ر�اخ� 
, و�ت�د ي�ار� غ�ب
ن�, و�ع�ي
ب�  ما معن على التاخي؟ أي لو علم بعد مدة فإنه لهو�خ�
إذا) خيار الغب والعيب والتدليس يقول م�ا ل�م
 ي�وج�د
 د�ل�يل� ا�لر-ض�ا حق اليار ول يقال له على الفور قال:

على التاخي إل إذا صدر منه ما يدل على الرضا فإن صدر منه ما يدل على الرضا بالعيب أو بالغب أو
ث�ة� أ�ي1ام: بالتدليس فإنه ل خيار له قال  أي إل إذا اشتى الشاة وكان صاحب الشاة إ�ل1 ف�ي ت�ص
ر�ي�ة� ف��ث�ل�

قد صرها أي حبس لبنها أياما وباعها على أنا حلوب ث ظهر أنا ليست حلوب فيقول هذا ف مسألة 
الشاة له اليار بعد العلم ثلثة أيام لنه جاء ف بعض ألفاظ الديث فهو باليار ثلثة أيام.

ب�يع�  قال:  ي�ار� ع�ي
ب� ي��ن
ق�ص� ق�يم�ة� ا�ل
م�  إذا اشتى النسان سلعة وظهر أن فيها عيب فهذا العيب و�خ�
 ك�م�ر�ض� و�ف��ق
د� ع�ض
و� و�ز�ي�اد�ت�ه� ينقص قيمتها لكن لو كان العيب ما ينقص قيمتها فليس له اليار قال:

أ�و
 ر�دo : كل هذه عيوب يقول للنسان خيار العيب قال ف�إ�ذ�ا ع�ل�م� ا�ل
ع�ي
ب� خ�ي�-ر� ب��ي
ن� إ�م
س�اك� م�ع� أ�ر
ش �
ذ� ث�م�ن� 
إذا علم العيب والكلم الن على العيب فقط ليس على الغب ول التدليس, الكلم على  و�أ�خ

العيب يقول إذا علم بالعيب يي بي أمرين إما أن يسك السلعة ويأخذ الرش, ما هو الرش؟ الرش 
قيمة النقص فيأخذ قيمة النقص أو رد وأخذ الثمن فهو باليار إما أن يلغي البيع فيد السلعة بعيبها 
ويأخذ ثنها وإما أن يبقي السلعة عنده ويأخذ قيمة النقص هذا ف خيار العيب لكن ل نقل مثل هذا 
ف خيار الغب فإذا غب وزاد ف الثمن فما هو الذي يباح له؟ الرد فقط. وإذا كان تدليس فالرد فقط.
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و�ه� ت��ع�ي1ن� أ�ر
ش6   قال: 
  الن هذا الذي أخذ السلعة وظهر أن فيها عيب و�إ�ن
 ت�ل�ف� م�ب�يع6, أ�و
 أ�ع
ت�ق� و�ن�ح
يي بي ماذا؟ إما أن يردها ويأخذ الثمن وإما أن يبقيها ويأخذ الرش فيقول نفرض أن هذه السلعة الت
عندك أصابا عي آخر فكيف تردها بعيبها إذا) يتعذر الرد بالعيب, نكرر هذه السلعة الت أخذتا سيارة 
وظهر أن السيارة فيها عيب فما الذي يق لك الن الرد وأخذ الثمن أو إبقاءها وأخذ الرش الذي هو 
قيمة العيب لكن لو أن هذه لسيارة بعدما أخذتا وهي با العيب وهي عندك أصابا عيب آخر كأن 
صدمت مثل فالن هل يكن أن تردها لصاحبها وتقول له هات الثمن؟ هو ل يقبل, يقول كيف أن 

و�إ�ن
 أعطيتك سيارة أحسن من هذا الوضع فالن هي زاد عيبها إذا) ف حالة أن يزيد عيبها أو أنا تتلف 
ذ� أ�ر
ش� و�ر�دo م�ع� د�ف
ع� أ�ر
ش�  
و�ه� ت��ع�ي1ن� أ�ر
ش6 و�إ�ن
 ت��ع�ي1ب� أ�ي
ض=ا خ�ي�-ر� ف�يه� ب��ي
ن� أ�خ 
ت�ل�ف� م�ب�يع6, أ�و
 أ�ع
ت�ق� و�ن�ح

ن�ه�  نعود إل صورة العيب إذا أخذت السيارة وهي معيبة وحصل با عيب آخر فإذا رددتا إل و�ي�أ
خ�ذ� ث�م�
صاحبها فهل يقبل أو ل يقبل؟ هو ل يقبل إل ف حالة أن تردها وتدفع له قيمة النقص الذي حصل 

ذ� أ�ر
ش�عندك وتأخذ  منه الثمن كامل قال:  
أي يتك السيارة عنده  و�إ�ن
 ت��ع�ي1ب� أ�ي
ض=ا خ�ي�-ر� ف�يه� ب��ي
ن� أ�خ
ن�ه� ويأخذ قيمة النقص الول  وهذا اليار الثان, انتبه الن هو أخذ السيارة و�ر�دo م�ع� د�ف
ع� أ�ر
ش� و�ي�أ
خ�ذ� ث�م�

وهي معيبة ث تعيبت عنده زيادة فإذا أراد أن يردها ويأخذ الثمن فمعناه أنه لبد أن يدفع للبائع قيمة 
ت��ل�ف�ا ع�ن
د� م�ن
 النقص الذي حصل عنده وإن شاء أن يبقيها عنده معناه يأخذ أرش النقص قال:  
و�إ�ن
 ا�خ

ت�ر� ب�ي�م�ين�ه أي العيب ح�د�ث� 
 لاذا؟ يقولون لن الصل عدم القبض ف الزء الفائت , الن ف��ق�و
ل� م�ش
الشتي يقول أنا أخذت السيارة معيبة والبائع يقول بل سلمتها كاملة فالصل أنا ناقصة أم كاملة هذا 
مل إشكال ما هو الصل؟ الصنف يقول أن الصل أنا ناقصة وليست كاملة فيصي قول الشتي 
وليس قول البائع مع يينه فقوله يقبل باليمي .

  فما زلنا ف باب اليار وسبق أن عرفنا بعض أنواع اليار قال الصنف: أن اليار سبعة أقسام عرفنا 
من هذه القسام اليار الول وهو خيار اللس وينتهي هذا اليار بالتفرق بالبدان، وعرفنا اليار الثان 
وهو خيار الشرط، خيار الشرط أن يتفق البائع والشتي على خيار بينهما لدة معلومة، وعرفنا اليار 
الثالث وهو خيار الغب أي خيار بسبب الغب (الزيادة) ف السعر زيادة فاحشة ترج عن العادة، واليار
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الرابع هو خيار التدليس أي أن يفعل ف السلعة ما يسن ظاهرها بلف الواقع يفعل ف السلعة ما يزيد
ثنها. واليار الامس هو خيار العيب كأن يفي ف السلعة عيبا) وهذا العيب ينقص الثمن والشتي 
ينخدع فيشتي السلعة بعيبها ويظن أنه ل عيب فيها فإذا علم كان له اليار بي المضاء وبي الفسخ 
فله أن يفسخ وله أن يضي ويأخذ أرش العي أي قيمة هذا النقص. وقفنا عند اليار السادس وهو 
خيار تبي الثمن قال الصنف: وخيار تبي ثن· فمت بان أكثر أو أنه اشتاه مؤجل) ... إل آخر ما قال
. هذه السألة مسألة دقيقة تتاج إل انتباه وتركيز، ما هي؟ قبل أن نشرح نريد أن نعدد أو ندد الصور 
الت ذكرها الصنف.

ب�ير� ث�م�ن�,   قال الصنف:  
ي�ار� ت�خ ما معن تبي الثمن يعن خيار سببه الخبار عن الثمن إخبار و�خ�
من ؟! إخبار البائع للمشتي عن ثن السلعة ما معن ثن السلعة؟! يعن رأس مال السلعة وهذا له صور 
بعن لو أن البائع قال للمشتي: هذه السلعة أبيعك إياها برأس مالا ورأس مالا عشرة ريالت وباعها 
بعشرة ريالت على أساس أنا رأس الال الن هو أخب برأس الال فإذا ظهر بعد ذلك أن رأس الال 
ثانية وليس عشرة معناه أن البائع خدع الشتي وكذب عليه وأخبه بثمن كذب فهل هذا الخبار 
بالثمن يبيح للمشتي حق الفسخ ؟! هذه السألة إذا) نقول خيار سببه التخبي بالثمن كون البائع أخب 
الشتي بالثمن لو أنه ل يبه بالثمن وقال أبيعك إياها بعشرة صح البيع ول خيار إذا) ما هو سبب 
اليار ؟! سبب اليار أن البائع ألزم نفسه بالبيع برأس الال ث كذب فإذا ألزم نفسه برأس الال ث كذب 
إذا) للطرف الثان اليار والخبار برأس الال قد يكون تولية يعن أن يقول له أبيعك برأس الال وقد 
يكون مرابة يعن أن يقول له أبيعك برأس الال وربح ريالي ث يظهر بعد ذلك أنه كذب ف هذا يعن 
يقول له أبيعك برأس الال وهو عشرة وربح ريالي إذا) يبيعها بإثنا عشرة ث يظهر أن رأس الال ثانية 
فالفتض أن يبيعها بعشرة. والصورة الثالثة الواضعة (السارة) كأن يقول أبيعك برأس الال وخسارة 
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ريالي وأنا اشتيتها بعشرة إذا) يبيعها بثمانية ث يظهر أنه كذب عليه وأنه مثل) اشتاها بثمانية فالفتض 
أن يبيعها بستة أو الشركة كأن يقول له أشركك معي ف السلعة برأس الال وهو عشرة فدفع له خسة ث 
ظهر أن رأس الال ثانية فالفتض أن يدفع له أربعة.

ث��ر�  قال الصنف:  
ت�ى ب�ان� أ�ك ب�ير� ث�م�ن�, ف�م� 
ي�ار� ت�خ ت��ر�اه� م�ؤ�ج1ل="1"و�خ� 
ب�ل�"2 ", أ�و
 أ�ن1ه� ا�ش 
, أ�و
 م�م1ن
 ل� ت��ق
يل�ة= "،3"ش�ه�اد�ت�ة� ل�ه �  ن�ه� ح� ث��ر� م�ن
 ث�م� 
ط�ه� "4" أ�و
 ب�أ�ك 
,"5", أ�و
 ب�اع� ب��ع
ض�ه� ب�ق�س  يعن ف , و�ل�م
 ي��ب��ي-ن
 ذ�ل�ك�

ي�ار�.كل ما مضى ت�ر� ا�ل
خ� 
 باذا حكم الصنف ف الصور المسة الاضية؟ إنه يقول إذا حصلت  ف�ل�م�ش
إحدى هذه الصور الاضية فلمشت اليار معناه بي المضاء وبي الفسخ. نعود الن للصور المسة مرة

,ثانية؛ قال:  ث��ر� 
 شرحنا هذا يعن قال أبيعك برأس الال ث ظهر أنه باعه بأكثر من رأس ف�م�ت�ى ب�ان� أ�ك
الال فما الكم قال الصنف؟ فلمشت اليار يعود لكل ما مضى وهذا الذي ذكره الصنف ف هذه 
الصورة الن الول أن للمشتي اليار هذه رواية ف الذهب لكن ليست هي العتمدة ف الذهب 

" الصنف1فالذهب أنه ليس له اليار ولكن يق الزائد عنه ول خيار إذا) نكتب عند هذه الصورة رقم "
جعل حكم الصور المسة واحد لكن الذهب، الرواية الثانية وهي العتمدة ف الذهب وهذه من 
السائل القليلة الت يعتب الصنف خالف فيها الذهب، الذهب يقول ف هذه الصورة الول أنه ل خيار
وإنا يط الزائد عنه وليس له خيار، لاذا؟ يقولون لنه إذا حط الزائد عنه فقد أعطاه أكثر فائدة فأزال 
عنه الضرر الذي أصابه بالزيادة فنزيل عنه هذه الزيادة، قال: فمت بان أكثر، ماذا كتبتم؟ والذهب يط 
عنه الزائد ول خيار، انتهت الصورة الول. 

ت��ر�اه� م�ؤ�ج1ل=,   الصورة الثانية:  
بعن لا جاء وباعه وقال: أبيعك هذه السلعة برأس مالا وهو أ�و
 أ�ن1ه� ا�ش
خسة عشر فأعطاه المسة عشر واشتى ث ظهر أنه اشتاها فعل) بمسة عشر لكن اشتاها بثمن· 
مؤجل، ما معن بثمن مؤجل؟ يقولون السلعة إذا بيعت بنقد حال غالبا يقول سعرها أقل وإذا بيعت 
مؤجلة فكثي من التجار يزيد ف السلعة إذا كان الثمن مؤجل وطبعا هذا ليس بالضرورة لكن كثيا ما 

ول يبي ل أنه اشتاها مؤجلة لنه لو بي15ºيصل هذا فعندما قال ل سأبيعك هذه السلعة برأس مالا 
ل قد أتردد لن قد أشك أن هذه بمسة عشر بسبب التأجيل وليس بسبب أن هذا هو السعر 
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القيقي، واضحة السألة الن! إذا) إذا كان اشتاها بثمن مؤجل ول يبي ذلك للمشتي فالكم كما قال
الصنف: لشت اليار معناه له اليار إما أن يضي هذا العقد، هذه البيعة ويقبل بالمسة عشر أو أنه 
يفسخ هذا البيع ويستد المسة عشر ويرد السلعة لكن الذهب ما هو؟ هذه الرواية الثانية لكن الرواية 
الول اكتب عندها والذهب يؤجل له ول خيار. وهذا معناه أن هذا الذي اشتى بمسة عشر تبقى 
بمسة عشر كما هي لكن تكون مؤجلة مثلما اشتاها الول. إذا) إذا اشتى السلعة برأس مالا بمسة 
عشر ث بعد ذلك ظهر أن البائع اشتاها من قبله مؤجلة يكون ل الق أنا الشتي الثان أن آخذها 
بمسة عشر لكن مؤجلة لكن على قول الصنف أن له اليار إما أن يفسخ وإما أن يضي وعلى الرواية 
الثانية العتمدة أنه ل خيار له لكن له التأجيل فقط. 

ب�ل� ش�ه�اد�ت�ة� ل�ه الصورة الثالثة:  
الن كل هذه الصور تابعة لسألة واحدة وهي مسألة أ�و
 م�م1ن
 ل� ت��ق
الخبار بالثمن إذا كان البائع أخب الشتي بالثمن أما إذا ل يبه فل ضرر ف كل هذه الصور يعن 
الذي يبيع سلعة بدون أن يب الشتي فله الق أن يبيعها بالسعر الذي يريد ول يب بكم اشتاها ول 

أ�و
 م�م1ن
 ل� يب من اشتاها ول يب أنا مؤجلة أو حالة لكن إذا أخب يلزم با أخب به، هذا هو. قال: 
ب�ل� ش�ه�اد�ت�ة� ل�ه  
يعن نعود للصورة الول الرجل اشتى السلعة بعشرة ريالت وأخبه البائع أن هذا هو ت��ق

رأس مالا لكن ظهر له بعد ذلك أن البائع اشتاها من رجل ل تقبل شهادته له يعن اشتاها من أبيه أو 
من ابنه أو من زوجه فهذا ل تقبل شهادته له فالواجب أن يب فيقول: أبيعك هذه السلعة برأس مالا 
عشرة ريالت لكنن اشتيتها من أب فما الفرق وما الؤثÂر ؟! الؤثÂر أن من يشتي سلعة من شخص 
قريب له قد يابيه ويامله فيشتيها بعشرة وهي ما تسوى إل ثانية إذا) لبد أن يب الشتي حت يدخل
على بصية فإذا ل يب ما الكم ؟! إذا اكتشف الشتي بعد ذلك أن البائع باعه السلعة بعشرة لكنه 
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اشتاها من والده أي من والد البائع، فما الكم ؟! قال الصنف: فلمشت اليار، هذه السألة تبقى 
على ما هي إذا) له اليار اكتب عندها وله اليار.

يل�ة=   الصورة الرابعة: قال:  ن�ه� ح� ث��ر� م�ن
 ث�م� 
يعن باع السلعة بسب دعواه بعشرة ريالت وقال: هيأ�و
 ب�أ�ك
رأس الال. لكن ظهر بعد ذلك أن البائع اشتاها بعشرة لاذا ؟! اشتاها بعشرة حيلة أي بسبب وعذر 
²طال±ب: أعطيك هذا الشيء 

مثل لو كان إنسان يطالب إنسان آخر بقيمة شيء فلما ماطله قال له ال
بدل الشيء الذي تطالبن به. أحيانا) كثي من الناس يرضى أن يأخذ هذا البدل وإن كان هو ف القيقة 
أقل يعن مثل شخص يطالب إنسان بائة ألف ر فكلما طالبه ماطله ول يعطه اللف ر وف إحدى 
الرات عرض عليه قال له ما عندي مائة ألف لكن سأعطيك هذه السيارة بدل الائة ألف، هذه السيارة 
قد ل تساوي إل خسي ألف، قبل صاحب الدين وأخذ السيارة الت قيمتها خسون ألف ف مقابل دين
بائة ألف، لاذا فعل هذا، لاذا بعض الناس يرضى بذا؟ يرضى بذا للتخلص يعن يقول آخذ سيارة 
بمسي ألف ر وأحصل على بعض دين أفضل ما يذهب الدين كله يعن يضطر لثل لذا فإذا أخذ 
السيارة الت ف الصل قيمتها خسون ألف هي بالنسبة لذا الذي أخذها اشتاها بائة فهل له أن يب 
ويبيعها ويقول من يشتي من السيارة برأس مالا اشتيتها بائة ألف فلو قال هذا هل هو صادق أن 
رأس مالا مائة ألف أم ل؟ هو ف القيقة صادق مدلس لنه ما أخبن أنه أخذها حيلة ليتخلص من 
الدين وينجو ويرضى ببعض الغنيمة أفضل من أن تذهب كلها، فإذا أخفى هذه اليلة أو هذا السبب 
الذي جعله يأخذ هذه السيارة معناه يبيح للخيار للطرف الثان، يعطي للطرف الثان حق اليار.

,  بقيت الصورة الامسة:  ط�ه�, و�ل�م
 ي��ب��ي-ن
 ذ�ل�ك� 
 أو باع بعضه يعن بعض البيع، أ�و
 ب�اع� ب��ع
ض�ه� ب�ق�س
بقسطه أي بنسبته يقول ف مثل هذا له اليار، ومعن ذلك أن هذا الرجل اشتى صفقة واحدة مثل) 
سيارتي بائة ألف ر ث باع بعض الصفقة أي إحدى السيارتي هو ف تقديره أن كل سيارة تساوي 
خسي والسيارات ليست متساوية فباع إحدى السيارتي بمسي ألف بقيت سيارة فجاء للمشتي 
فقال: أبيعك هذه السيارة، انتبهوا ما أخبه أنه مشتيها ضمن بيعة، قال أبيعك هذه السيارة برأس الال، 
كم رأس الال؟ قال له خسي ألف. هل يصح أن رأس مالا خسي؟ ل يصح فرأس مالا خسي ألف 
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هذا تقديرك أنت أما هي فجزء من صفقة. نقول اشتى مموعة من السيارات أو مموعة من الغنم 
اشتى عشرة من الغنم  بمسة آلف ر باع خس منها وبقيت خس فعرضها للبيع جاء الزبون قال 
تعال أبيعك هذه المس برأس مالا، كم رأس الال؟ قال ألفان وخسمائة ر فرضي الشتي واشتى ث 
علم بعد ذلك أن هذه المس إنا هي جزء من صفقة كاملة فهل هذا يبيح اليار أم ل يبيح ؟! نعم 
يبيح لاذا ؟! لنه لا باع المسة الول قد تكون المسة الول تساوي ثلثة آلف والمسة الثانية 
تساوي ألفي فهذا مكن! إذا) هو يقول: برأس مالا وهذا ليس صحيحا) فهذا رأس مالا بتقديرك أنت أما
ف الواقع فل أليس كذلك! الن لو واحد اشتى شاتي بألف ر أل يكن أن تكون شاة بستمائة وشاة
بأربعمائة فهل يأت ويبيعها يقول أنا اشتيتها برأس مالا وهو خسمائة ر إل إذا كان فعل ثن كل شاة 
عندما اشتى الشياة قال هذه بمسمائة وهذه بمسمائة نعم. إذا) لو كانت بعض صفقة ول يب أنا 
بعض صفقة فيكون للطرف الخر اليار.

,  قال الصنف:  ف� ا�ل
م�ت�ب�اي�ع�ي
ن� ت�ل� 
خ ي�ار6 ل�  هذا هو اليار السابع، فإذا حصل خلف بي التبايعي و�خ�
ر� ث�م�ن� ف بعض الصور فإن اللف يبيح اليار. ما هي صورة اللف؟ قال:  
ت��ل�ف�ا ف�ي ق�د 
هذه ف�إ�ذ�ا ا�خ

ر�ة�, صورة  
ا يعن ل يوجد شهود لحدهاو�ل� ب��ي�-ن�ة�اختلفا ف قدر الجرة أ�و
 أ�ج  أي لما بينتان  أ�و
 ل�ه�م�
يعن هذا عنده شهود وهذا عنده شهود، هذا عنده شهود أن قدر الثمن ألف والثان عنده شهود أن 
الثمن ألف وخسمائة فماذا نفعل؟ إذا حصل مثل هذا اللف وليس عند أحد منهما بينة هذا معن 

 أو كان لكل منهما شهود فإذا جاء الشهود يعن وجدت بينتان تتساقط بينة و�ل� ب��ي�-ن�ة�قول الصنف: 
هذا تعارض بينة ذاك إذا) ستبقى صورة ثالثة لو كان لحدها بينة دون الخر، سنمضي قول من؟ 
صاحب البينة يعن من يقول الثمن ألف وعنده شهود والذي يقول ألف وخسمائة ما عنده شهود 

ا و�ل� ب��ي�-ن�ة�فسيكون الثمن ألف، قال:   اكتب عندها أو لما بينتان تتساقط فإذا كان لما بينة أ�و
 ل�ه�م�
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يعن لكل منهما بينة فل تصلح ل بينة هذا ول ذاك، إذا حصل مثل هذا اللف، ماذا يفعلن؟ قال: 
ا, يبدأ البائع فيحلف فيقول: ح�ل�ف� ب�ائ�ع6, ا ب�ع
ت�ه� ب�ك�ذ� ا, و�إ�ن1م�  إذا) عبارته ستكون ماذا ف م�ا ب�ع
ت�ه� ب�ك�ذ�

ت�ر�الثال الذي ذكرت؟ يقول يلف بال أن ما بعته بألف بل بعته بألف وخسمائة  
 يعن يلف ث�م1 م�ش
ا,الشتي فيقول:  ت��ر�ي�
ت�ه� ب�ك�ذ� 
ا, و�إ�ن1م�ا ا�ش ت��ر�ي�
ت�ه� ب�ك�ذ� 
 فإذا حصل اللف من الثني، ما الكم؟ قالم�ا ا�ش

خ�ر�,الصنف:  
خ� إ�ن
 ل�م
 ي��ر
ض� ب�ق�و
ل� ا�ل 
 إذا حصل اليمي من كل منهما الن يق لي و�ل�ك�لo ا�ل
ف�س
منهما أن يفسخ. إذا) إذا حصل اليمي من البائع ث اليمي من الشتي بذا التتيب أول البائع يلف ث 
الشتي يلف انتهى اليمي فهل نقول انفسخ العقد أو ل؟ الواب ل، بجرد اليمي ل ينفسخ، بعد 
اليمي ننظر، هل رضي أحدها بيمي الخر، فإن رضي أحدها بيمي الخر يضي ول ينفسخ، لكن 
إذا ل يرض كل منهما بيمي الخر، ما الذي يصل؟ نقول من أراد منكما أن يفسخ فليفسخ فإذا) ل 

خ�,يكون الفسخ إل بعد اليمي بفعل أحدها، قال: 
 إذا) ل ينفسخ بالتحالف وإنا ينفسخ  و�ل�ك�لo ا�ل
ف�س
خ�ر�,بفسخ أحدها، قال: 
خ� إ�ن
 ل�م
 ي��ر
ض� ب�ق�و
ل� ا�ل 
 إذا) نفسخ فإذا فسخنا ماذا نفعل؟ نقول و�ل�ك�لo ا�ل
ف�س

و�ب��ع
د� لصاحب السلعة خذ سلعتك والثان الطالب بالال ل يدفع شيء ويذهب لكن قال الصنف: 
 هب أننا عندما فسخنا فقلنا لصاحب السلعة: خذ السلعة, وجدنا أن السلعة تلفت، السلعة من ت��ل�ف�

استلمها؟ الشتي فقلنا للمشتي هات السلعة قال وال تلفت عندي، تلفت أو انه استعملها أو 
ت�ه�  و�ب��ع
د� ت��ل�ف�أهلكها أو شاة وذبها، فماذا نفعل؟ قال: ت�ر� ق�يم� 
, و�ي��غ
ر�م� م�ش ال�ف�ان�  إذا) إذا كانت ي��ت�ح�

السلعة حاضرة يأخذها صاحبها وتنتهي القضية لكن إذا كانت تالفة معناه أننا سنرجع إل قيمة السلعة 
إذا كانت مثلية سنرجع إل مثلها ف الثلي أو قيمتها ف التقوم قال: ويغرم الشتي قيمة هذه السلعة 
لنا تلفت عنده، السؤال يغرم أي قيمة اللف أم اللف وخسمائة؟ ل اللف ول اللف وخسمائة 
وإنا سنرجع إل قيمتها ف السوق كم تساوي إذا) هنا سنلغي كلم البائع وكلم الشتي فقد تكون 
قيمتها ف السوق ألف ومائتان أو ثانائة أو ألف أو ألف وخسمائة فنعطيه قيمتها ف السوق. 

ت��ل�ف�ا ف�ي أ�ج�ل�  قال الصنف، مازلنا ف اللف، قال:  
 وهذه صورة من صور اللف. إذا) و�إ�ن
 ا�خ
الصورة الول ف اللف، ما هي؟ إذا اختلفا ف قدر الثمن أو ف قدر الجرة الن اختلفا ف شيء 
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ت��ل�ف�ا ف�ي أ�ج�ل� أ�و
 ش�ر
ط �آخر: 
 اختلفا ف أجل· يعن قال البائع: أنا بعتك نقدا), وقال الشتي: ل بل  ا�خ
أنا اشتيت مؤجل) الثمن بعد سنة فالقول قول من؟ ف مثل هذا هل الصل وجود الشرط أم عدم 

و�إ�ن
 وجوده؟ الصل عدم الشرط فمن يدعي الشرط إما أن يثبته وإل فل شرط ولذا قال الصنف: 
, و�ه� ف��ق�و
ل� ن�اف� 
و�ن�ح ت��ل�ف�ا ف�ي أ�ج�ل� أ�و
 ش�ر
ط � 
 من ينف الشرط فهو قوله أو يأت الطرف الثان من ا�خ

يثبت الشرط يأت بالبينة والشهود فإن أحضر الشهود والبينة فالقول ما قالته البينة وإل فالصل عدم 
الشرط والصل عدم الجل. 

يعن أو اختلفا ف عي مبيع· فمثل) بعد أن ت البيع جاء  أ�و
 ع�ي
ن� م�ب�يع�   صورة ثالثة للخلف: قال:

الشتي ليأخذ السلعة مثل) الارية فيقول: أنا ما بعتك هذه الارية بل بعتك تلك الارية، أنا ما بعتك 

هذه السيارة بعتك تلك السيارة، ما بعتك هذا الثوب بعتك ذاك الثوب هذا معن الختلف ف عي 

ر�ه� البيع  
بعدما انتهى البيع جاء ليأخذ السلعة فأراد أن يأخذ كتابي فقال: ل أنا ما بعت كتابي أ�و
 ق�د

بل بعت كتابا) واحدا)، هذا قدر البيع إذا) إذا حصل اللف ف عي مبيع أو قدره فالقول قول من؟ 

ل� ب�ائ�ع� يقول:  
لنه هو الغارم والثان الذي سيكسب هو الذي يتاج أن يثبت أنه يستحق الكتاب ف��ق�و

الثان أو يستحق السيارة الثانية أو الارية الثانية أو غي ذلك. إذا) صار صور اللف الن خلصة ما 

مضى: إما أن يتلفا ف قدر الثمن فماذا نفعل؟ يتحالفان ث من شاء أن يفسخ، يفسخ ويستد السلعة،

وإن كانت تالفة نثمن السلعة بسعر السوق ومن تلفت عنده يضمنها، إذا اختلفا ف الجل أو الشرط 

فالقول قول من ينفي الجل ومن ينفي الشرط، الصورة الثالثة إذا اختلفا ف عي البيع أو ف قدر البيع 

فالقول قول البائع.    
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ي��ت�ه�.أي اليارو�ي��ث
ب�ت�   انتقل الصنف إل مسألة أخرى قال:  
ل
ف� ف�ي ا�لص-ف�ة� و�ت��غ�ي/ر م�ا ت��ق�د1م�ت
 ر�ؤ   ل�ل
خ�
لو أن الشخص الشتي اشتى السلعة بعد أن وصفت له فلما جاءت السلعة وإذا هي متلفة عن 
الوصف الذي جاءه واتفقوا عليه أو رآها فاختلف الوصف وهو اللف ف الصفة يبيح اليار. اتفقا 
على سيارة موديل كذا نوع كذا بواصفات تفصيلية كذا بلون كذا ث جاءت متلفة الواصفات أليس 

ي��ت�ه�للمشتي حق الفسخ! لاذا؟ للخلف ف الصفة. قال:  
 لو أنه لا جاء يشتي و�ت��غ�ي/ر م�ا ت��ق�د1م�ت
 ر�ؤ
السلعة رآها بعينه وبعد ذلك اشتاها وعندما جاء لستلمها إذا هي متغية عن الرؤية الت رآها اختلفت
الن فهل له اليار؟ الواب نعم، ما هو سبب اليار؟ تغي ما تقدمت رؤيته. انتقل الصنف عليه رحة 
ال إل فصل آخر وهو شراء الكيل ونو الكيل.

و�ه� 
ر�اء� ا�ل
م�ك�ي
ل� و�ن�ح ف�ص
ل6 في ش�
ه�   قال الصنف رحه ال:  و� 
ي�ل= و�ن�ح 
ت��ر�ى م�ك 
هذه السألة الول، السألة الثانية يقول يلزمه و�م�ن
 ا�ش

بالعقد أول نريد أن نعرف ما هو نو الكيل؟ اكتبوا عندها نو الكيل: الوزون والعدود والذروع. الكيل
أي ما يباع بالكيل، والوزون ما يباع بالوزن، والعدود ما يباع بالبة بالعدد، والذروع أي ما يباع بالذراع

يعن ل�ز�م� ب�ال
ع�ق
د�, أو الت كالقماش. يقول الصنف: من اشتى مكيل ونوه كالوزون والعدود والذروع 
يصح العقد ويتلك السلعة بجرد العقد إذا اشتيت الن هذه الكيلت وبعد الشراء هذا الكيل ملكيته 
لن؟ للمشتي فإذا قلنا اللك للمشتي بعد العقد معن هذا هل يوز له أن يتصرف فيه أم ل؟ ل 

ه�يتصرف فيه قال: لزم بالعقد، ح1 ت�ص�ر/ف�ه� ف�يه� ق��ب
ل� ق��ب
ض�  إذا) إذا اشتى الكيل فهو صحيح مالك و�ل�م
 ي�ص�
لذا الكيل لكن ليس له أن يتصرف، هل معن كونه ل يتصرف ف الكيل أنه ل يلك؟ ل، هو يلك 
هذه العي له هو لكن ليس له أن يبيعها ول يتصرف فيها ول يهبها ول يرهنها ول يفعل شيء فيها إل 
بعد أن يقبضها لن النب صلى ال عليه وسلم نى أن يباع الطعام حت يكتال ويستوف. إذا) ما بيع 
بالكيل ل تتصرف فيه وإن كان ملكك حت تقبضه بالكيل وما بيع بالوزن اشتيته بالوزن ل تتصرف فيه
حت تستلمه وزنا، وما كان معدودا حت تستلمه عدا، وما كان مذروعا حت تستلمه ذرعا، قال: ل 
يصح تصرفه فيه قبل قبضه الن مادام أنه لبد من قبضه، بدأ الصنف يبي كيف يصل القبض؟ يبي 
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ل�ك� الن كيفية حصول القبض: قال:  و�ه� ب�ذ� 
يعن ما بيع بالكيل قبضه و�ي�ح
ص�ل� ق��ب
ض� م�ا ب�يع� ب�ك�ي
ل� و�ن�ح
ت�ر� أ�و
 يكون بكيله أي يكال أمامك وتستلمه، أو يوزن أمامك أو يذرع أو يعد قال:  
م�ع� ح�ض�ور� م�ش

إذا) لبد أن يكال وأنت موجود والشتي موجود أو نائب الشتي وكيل الشتي موجود حت ن�ائ�به�, 
وعاء الشتي كيد الشتي يعن ما وضع ف وعائه كأنه  و�و�ع�اؤ�ه� ك�ي�د�ه�  يصل القبض. قال الصنف:

وضع ف يد الشتي إذا) يكن للمشتي أن يرسل الكيل الوعاء ويقول ضعوه ف هذا الوعاء فإذا وضع ف
ر�ة� وعائه فقد وضع ف يده. قال:  
الصبة أي الكومة فما بيع صبة يعن كومة من الطعام كيف وص�ب�

,يصل قبض هذا الكوم ؟ بنقله،  ق�ول� ب�ن��ق
ل� 
مثل الذهب أو و�م�ا ي��ت��ن�او�ل� ب�ت��ن�او�ل�ه�,  كاليوان مثل و�م�ن�
ل�ي�ة� الواهر والشياء الصغية الت تتناول باليد فقبضها بتناولا باليد، قال: 
ر�ه� ب�ت�خ 
مثل الرض أو  و�غ�ي�

الدار، فكيف استلم الدار؟ بأن يلي الدار ويعطين مفاتيحها فهذا قبض، والرض كيف استلمها؟ أن 
يليها أما أن يكون هو موجود فيها أو واضع فيها متاع له أو بضاعة له ث يقول بعتك هذه الرض فأنا 
ل استلمها حت يليها وأصبح استطيع التصرف فيها كما شئت. إذا) كيف يصل القبض يا مشايخ؟ 
الكيل بالكيل والعدود بالعد والنقول بالنقل والتناول بالتناول وغي ذلك كالعقارات بالتخلية، ث قال 

خ6الصنف:  
ق�ال�ة� ف�س �
، ما هي القالة؟ القالة إذا حصل العقد وأصبح لزم وليس جائز أما ف حال و�ال
كون العقد جائز مت يكون جائز؟ ف خيار اللس لكن بعد اللس أل يكون لزما؟ لزم لو جاء أحد 
التعاقدين يعن البائع أو الشتي ندم وقال أريد أن أفسخ هذا البيع فوافق الطرف الثان نسمي هذا 
التفاق إقالة يقول له أقلن ف هذا الشراء ما أريد أن أمضي هذا البيع إذا) القالة هي فسخÉ ل يصح ول 
يكون إل برضا الطرفي لكن ف حال اليار ف وقت اللس أو ف خيار الشرط فإذا رغب أحد الطرفي 
ف فسخ العقد فهذه ليست إقالة لنا ل تتاج لرضا الطرفي فالقالة تكون برضا الطرفي يعن بعدما 
يتم العقد ويصبح لزم يندم مثل الشتي ويأت للبائع ويقول ندمت ول أريد السلعة أريد ردها أو يأت 
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البائع ويقول ندمت إن بعتها أريد أن استد سلعت هل يصح هذا؟ الواب يصح بشرط رضا الطرفي 
خ6قال الصنف: 
ق�ال�ة� ف�س �
 ما معن فسخÉ؟ يقصد الصنف أن القالة ل تعتب عقد جديد بيع جديد  و�ال

وإنا هي فسخ للعقد الاضي. نكرر: الن بعتك السيارة بعشرة آلف ر اشتيت السيارة ونن ف 
اللس لك اليار، انفض اللس هل لك اليار؟ ل ليس لك اليار، ندمت أنت ف اليوم الثان وجئت 
وقلت أريد أن استد فلوسي ول أريد السيارة فهذا ليس بإقالة الن تطلب أنت القالة وافقت أنا على 
القالة هل معن هذا أنه الن حصل عقد جديد إن اشتيتها منك؟ ل وإنا القالة هي فسخ للعقد 
الول، ما الذي ينبن على هذا؟ ينبن عليه أننا إذا قلنا أن القالة فسخÉ إذا) تكون بنفس الثمن الاضي 
لننا فسخنا العقد القدي ما تزيد ومعناه أنه ما فيها خيار ومعناه أنه ما فيها شفعة لنا ليست بيع 
جديد. لو جئت وطلبت اشتيها منك مرة ثانية هذا عقد جديد وليس إقالة فإذا كان هذا عقد جديد 
هل اشتيها بضعف القيمة الت بعتها؟ استطيع ذلك أنا حر الن فكل واحد يبيع با شاء ويشتي كما 
يريد أما إذا اتفقنا على القالة معناه أننا اتفقنا على فسخ العقد الول فلذلك معناه بنفس الثمن ومعناه 
أنه ما فيه خيار لنه ما فيه بيع فاليار يدخل ف عقد البيع لكن ل يدخل ف الفسخ ومعناه  أنه ما فيه 
شفعة لن القالة فسخ وليست بيعا. 

ف�ص
ل6 في الر-ب�ا 

يئ�ة�  قال الصنف:  : ر�ب�ا ف�ض
ل� و�ر�ب�ا ن�س� ع�ان� 
-يعن الزيادة- وربا نسيئة يعن ربا التأخي ا�لر-ب�ا ن��و  ربا الفضل·
والتأجيل, فالربا نوعان إما أن يكون سببه الزيادة وإما أن يكون سببه التأجيل والتأخي, ف بعض 
البيعات وف بعض عقود البيع نشتط عدم الزيادة ف بعض البيعات, أن يكون مثل بثل وسيأت معنا 
الشياء الت نشتط فيها هذا الشرط ففي بعض البيعات نشتط عدم الزيادة فإذا حصلت الزيادة نكون 
قد وقعنا ف ربا الفضل وهناك بعض البيعات نشتط فيها عدم التأجيل معناه أننا نشتط التقابض يدا) 
بيد فإذا اشتطنا التقابض ول يدث التقابض نكون قد وقعنا ف ربا النسيئة إذا) من باع مثل عشرة 
ريالت بمسة عشر ر يكون قد وقع ف ماذا؟ ف ربا الفضل, الزيادة, ومن باع عشر ريالت بمسة 
عشر ر مؤجلة بعد شهر مثل) يكون قد وقع ف ماذا؟ ف نسيئة وفضل حت الفضل زاد, ومن باع ذهب
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بفضة, فالذهب بالفضة ل نشتط فيه التماثل لكن نشتط فيه التقابض فإذا باع الذهب بالفضة مؤجل) 
بأن يعطيك الذهب الن وتعطيه الفضة بعد شهر فيكون هذا ربا نسيئة ولو باع الذهب بالفضة حال) 
يكون سلم من ربا الفضل ومن ربا النسيئة هذا باختصار تصور باب الربا.

ل=  قال الصنف :  ه� م�ت��ف�اض� ن
س� ر�م� ف�ي ك�ل- م�ك�يل� و�م�و
ز�ون� ب�يع� ب�ج� 
: ي�ح   ذكر الصنف الن ف�ر�ب�ا ا�ل
ف�ض
ل�
شيء يسمى علة الربا فما هي علة الربا ف الربويات ؟ ما معن العيان؟ أي الشياء, إما ربوية أو غي 
ربوية, ما هي الشياء الربوية؟ الربوي ما كان فيه علة الربا, ما هي علة الربا؟ الصنف ذكر علة الربا وهي
علتان ؛ العلة الول وهي الكيل والعلة الثانية وهي الوزن فإذا) كل مكيل ربوي وكل موزون ربوي, وكل 
شيء ليس مكيل ول موزون فليس بربوي أي ل يدخله الربا, فإذا قلت ما هي العيان الربوية؟ الكيلت
والوزونات, فإذا قلت التمر هل هو ربوي أم غي ربوي؟ الواب ربوي لنه مكيل, والشعي والب؟ ربوي 
لنه مكيل ومعن ربوي أي يدخله الربا, وغي الربوي الذي هو ليس مكيل ول موزونا فل يدخله الربا. 
إذا) الديد ربوي أم غي ربوي؟ يقولون ربوي لنه موزون, والذهب؟ ربوي لنه موزون, والفضة؟ ربوية 
لنا موزونة, والنحاس والرصاص كذلك, واللحم كذلك لنه موزون, إذا) ما كان مكيل فهو ربوي وما 
كان موزونا فهو ربوي وما ل يكن مكيل ول موزونا فهو ليس بربوي.

  إذا) عرفنا علة الربا, كم علة للربا؟ علتان: الكيل والوزن. فإذا أردنا أن نبيع ربويا) بغيه فعندنا عدة 
احتمالت ؛ قد نبيع الربوي بشيء ربوي آخر من نفس النس, ما معن من نفس النس؟ مثل التمر 
يكون جنسه ماذا؟ التمر. التمر بالتمر فهذا بنفس جنسه, ذهب بذهب فهذا بنسه, فضة بفضة هذا 
بنسه, شعي بشعي بنسه, بر بب بنسه, إذا) إذا بيع الربوي بنسه ففي هذه الالة سيكون الربوي الن
اجتمع البيع والباع أي الثمن والثمن اتفقا ف ماذا؟ هل اتفقا ف علة الربا؟ نعم اتفقا ف علة الربا واتفقا
ف النس أيضا.
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   مثال: إذا بعنا الذهب بالذهب, فالذهب بالذهب ف ماذا يلتقيان؟ ف شيئي, النس واحد والعلة 
واحدة, وأصل إذا كان النس واحد ستكون العلة واحدة قطعا فلن يكون جنس واحد وعلتي متلفتي 
لنه إذا كان الذهب ربوي علته الوزن فالذهب الثان علته أيضا الوزن. إذا) إذا اجتمعا ف النس فمعناه 
أنما اجتمعا ف العلة فهذا شيء بدهي وإنا يقال للتبسيط فلذلك نقول إذا اجتمعا ف النس والعلة 
فمعناه يوز البيع بشرطي, ما ها؟ التقابض والتماثل, التقابض: أي لبد أن يكون الستلم والتسليم 
ف اللس, والتماثل: أي ل يزيد أحدها على الخر, فإذا بعت ذهب بذهب فما هي الشروط؟ 
فالشروط هي التقابض ف اللس والثان التماثل, يعن إذا بعت مائة جرام ذهب لبد أن يكون بائة 
جرام ذهب فإذا بعت مائة جرام بائة وعشرة جرامات ذهب أكون قد وقعت ف ماذا؟ ف ربا الفضل, 
ولو بعت مائة جرام ذهب بائة جرام ذهب بعد شهر, الن أعطيك مائة جرام وأنت تعطين مائة جرام 
بعد شهر أكون قد وقعت ف ربا نسيئة .

  إذا) إذا اتدا ف النس والعلة فنشتط شرطي تقابض وتاثل. صورة ذلك كما جاء ف الديث 
"الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعي بالشعي والب² بالب² والتمر بالتمر واللح باللح يدا) بيد, ما معن
يدا بيد؟ أي التقابض. مثل) بثل, ما معن مثل بثل؟ التساوي ف الوزن إذا كان موزون, وإذا كان مكيل
فالتساوي ف الكيل فمن زاد أو استزاد فقد أرب" إذا) تر بتمر ما هي الشروط؟ التقابض ف اللس 
والتساوي ف الكيل, كيلة بكيلة, وعشر كيلت بعشر كيلت, ما الفرق بي الوزن وبي الكيل؟ الوزن 
هو الثقل لكن الكيل حجم, فعندما أقول ملئ هذه القارورة بلئ هذه القارورة هل هذا حجم بجم أم 
وزن بوزن؟ هذا كيل أي حجم. لكن إذا قلت كيلو بكيلو فهذا وزن, ثقل. إذا) عرفنا الن القاعدة 
الول: إذا بيع الربوي بربوي آخر يشاركه ف شيئي ف العلة والنس فنشتط شرطي التقابض والتماثل 
هذا هو الول, صورة ذلك تر بتمر, شعي بشعي, بر بب, هذه مكيلت, ذهب بذهب, فضة بفضة 
هذه موزونات.

 القاعدة الثانية: إذا بيع الربوي بربوي آخر يشاركه ف العلة لكن ل يشاركه ف النس فعلتهما واحدة, 
مظلتهما واحدة, ما هي هذه الظلة؟ مظلة الكيل أو مظلة الوزن, فاجتمعا ف علة واحدة كيل أو وزن, 
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ما صورة ذلك؟ فمن علة الكيل الب بالشعي كلها مكيل إذا) ف ماذا يلتقيان ؟ هل ف جنس واحد؟ 
ل, أجناسهم متلفة, فهذا بر وذاك شعي, لكن يلتقيان ف علة واحدة وهي الكيل.

  صورة أخرى: ذهب بفضة كلها يلتقيان ف العلة وهي الوزن لكن هل يلتقيان ف النس؟ ل, الذهب
جنس والفضة جنس آخر.

   إذا) إذا التقيا ف العلة فقط اشتطنا شرطا واحدا وهو التقابض ولاذا ل نشتط التماثل؟ لن النب 
صلى ال عليه وسلم قال : فإن اختلفت هذه الجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا) بيد , إذا اختلفت
الجناس ل نشتط التماثل لكن نشتط التقابض وتكون القاعدة كما يلي: الذهب بالفضة, كيلو ذهب
بأربعة كيلوات فضة هل يوز أم ل؟ يوز بشرط التقابض. لكن لو أجلنا كيلو الذهب اليوم فهذا الثمن 
وهذا الثمن أربعة كيلو فضة بعد شهر فل يوز هذا فل يصح العقد ويبطل. 

  أمثلة: الذهب بالفضة: تقابض. من الكيلت التمر بالشعي: تقابض, التمر بالب: تقابض, التمر 
باللح: تقابض, اللح بالشعي: تقابض, ومن أمثلة الوزونات النحاس بالديد: تقابض, النحاس 
بالرصاص: تقابض, الذهب بالفضة: تقابض, النحاس بالذهب, أو الديد بالذهب هنا وقفة, هل 
يقول أحد تقابض؟ يعن هل ل يوز أن أبيع الديد بالذهب إل بشرط التقابض؟ يعن ل يوز أن أبيع 
الديد والثمن مؤجل؟ ل يقول بذا أحد, بالجاع يوز السلف ويوز السلم ف مثل هذا.

  إذا) ف الكيلت القاعدة مضطردة لكن ف الوزونات ليست القاعدة مضطردة, إذا) كيف تكون 
القاعدة؟ ل يباع الكيل بكيل آخر من غي جنسه إل بشرط التقابض وف الوزونات ل يباع الوزون 
بوزون آخر من غي جنسه إل بشرط التقابض إل إذا كان أحدها ذهب أو فضة,لو كان أحدها نقد 
فبالجاع يوز أن تشتي النحاس بالجل والديد بالجل ويوز أن تشتي الرصاص بالجل فكل 
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ذلك يوز فإذا كان أحدها ذهب أو فضة والثان ليس ذهبا ول فضة جاز, لكن إن كان أحدها ذهب 
والثان فضة فهل يوز؟ ل يوز.

   إذا) قاعدة الوزونات ليست مضطردة, يستثن منها صورة واحدة: إذا كان أحد هذه الوزونات نقدين 
والثان ليس من النقدين.

ل=  قال:  ه� م�ت��ف�اض� ن
س� ر�م� ف�ي ك�ل- م�ك�يل� و�م�و
ز�ون� ب�يع� ب�ج� 
: ي�ح  إذا بيع بنسه ل يوز سواء ف�ر�ب�ا ا�ل
ف�ض
ل�
ير=ا ل� ي��ت�أ�ت1ىمكيل بنسه أو موزون بنسه متفاضل فل يوز قال  يعن كيله مثل حبة تر ببة تر و�ل�و
 ي�س�

ل تكال لكن التمر مكيل فحبة التمر ببة التمر يقول ما توز ولو يسيا ما يتأتى كيله إذا) لبد من 
ح/ ب�ه� التساوي ف الكيل. قال:  أي بنسه إذا بيع بنسه متساويا, إذا) الصنف قال أن الكيل و�ي�ص�

والوزون إذا بيع بنسه متفاضل ما يصح أما متساويا فيصح ويبقى شرط ثان وهو متساويا ومتقابضا إذا
 يعن يصح أن يباع بغي جنسه مطلقا, م�ط
ل�ق=اأي بغي جنسه  م�ت�س�او�ي=ا و�ب�غ�ي
ر�ه حصل التقابض قال 

ومطلقا أي متساويا) وغي متساو· إذا بيع الكيل بغي جنسه تشتطون التساوي؟ الواب ل , بغي جنسه 
مطلق سواء تساوى أو ل يتساوى. إذا) فهمنا من هذا أن الكيل إذا بيع بكيل آخر فهنا شرط لبد منه 
وهو التقابض, أما التماثل فيتفاوت فإذا بيع الكيل بنسه زيد عليه شرط التماثل وإذا كان بغي جنسه 
فل نشتط ذلك إذا) عبارة الصنف قد يكون فيها شيء من الغموض لكن هذا هو معناه إذا) ويصح به 

 هذا فب�ش�ر
ط� ق��ب
ض� ق��ب
ل� ت��ف�ر/ق�أي بنسه متساويا وبغيه أي بغي جنسه مطلقا أي بتساو وغيه. قال: 
ل� حق كل ما سبق, ف حق الثني, ف حق ما بيع بنسه وما بيع بغي جنسه ما دام مكيل أو موزونا  

ه� و�ز
ن=ا ن
س�  يعن ل يوز ول يصح أن يباع الكيل بكيل آخر بالوزن يهن يبيع التمر بالتمر م�ك�ي
ل6 ب�ج�
بالوزن كيلو تر بكيلو تر فهل يصح هذا أم ل؟ الن عندما نقول تر بتمر ماذا نشتط؟ التقابض 
عرفناه, والشرط الثان: التماثل, فكيف يكون التماثل بي التمر والتمر؟بالكيل وليس بالوزن, ما دام هو 
مكيل فالعيار الشرعي للتماثل هو الكيل فلو أردت أن أبيع ذهب بذهب نشتط التماثل فكيف يكون 
التماثل؟ ما هو معيار التماثل الشرعي؟ الوزن لنه موزون فلو أن بعت التمر بالتمر وزنا هل تقق 
التماثل؟ الواب ل, لن ل أعرف الكيلو الول كم كيلة يكون والثان كم كيلة يكون, فقد يتفقا ف 
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الوزن ويتلفا ف الكيل فإذا حصل مثل هذا وهو أن بيع الكيل بكيل آخر من جنسه بالوزن ل يصح 
ذلك للجهل بالتماثل لننا ما تقق عندنا التماثل ونن نشتط التماثل فلبد من وجود التماثل وهنا ما 
ندري هل يوجد تاثل أم ل؟ والقاعدة أن الهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل, فإذا جهلنا التماثل فمعناه 
أن الشرط ل يتحقق, فلبد من التأكد من وجود التماثل.فإذا جهلنا التماثل فل يوز لنه كأننا علمنا 
التفاضل.

س�ه�  قال:  
 ما هو عكسه؟ كأن يباع موزون بنسه كيل, يباع مثل الفضة بالفضة بالكيل فما و�ل� ع�ك
و�إ�ل1 إ�ذ�ا ع�ل�م� ت�س�او�يه�م�ا تقق التماثل لن التماثل بالعيار الشرعي ف حق الفضة يكون بالوزن. قال: 

ول يعلم تساويهما بالعيار الشرعي إل بالكيل ف حق الكيل وبالوزن ف حق ف�ي ا�ل
م�ع
ي�ار� ا�لش1ر
ع�ي{ 
الوزون.

ا ا�ت�1ف�ق�ا ف�ي ع�ل1ة� ر�ب�ا ف�ض
ل�    انتقل الصنف إل ربا النسيئة، قال:  ر�م� ف�يم� 
يئ�ة�: ي�ح يعن نفس علةو�ر�ب�ا ا�لن1س�
 فإذا بيع الكيل بكيل نشتط التقابضك�م�ك�ي
ل� ب�م�ك�ي
ل�ربا الفضل وهي الكيل والوزن ث مثل بذلك فقال 

ولحظ أنه قال مكيل بكيل ول يقل من جنسه يعن يكن أن نثل للمكيل الول بالتمر ونثل للمكيل 
ومر معنا. إذا) صورة  و�م�و
ز�ون� ب�م�و
ز�ون� ن�س�اء الثان بالب فيحرم النساء قال فيحرم النساء ف مكيل بكيل

إ�ل1 أ�ن
 ي�ك�ون�  ذلك ذهب بفضة مع النساء الؤجل فل يوز ذلك لنه نساء ويشتط فيه التقابض. قال:
ح/  ي
ن� ف��ي�ص� قلنا ف مسألة الوزون بالوزون يشتط فيه التقابض إل إذا كان أحد ا�لث1م�ن� أ�ح�د� ا�لن�1ق
د�

الوزونات ذهب أو فضة, نقا, فما نشتط التقابض, وأما ف الكيلت فإننا نشتط ف بيع الكيل 
س�ه� م�ط
ل�ق=ابالكيل التقابض مطلقا ول نستثن شيء ث قال: 
 انتبه:  و�ي�ج�وز� ب��ي
ع� م�ك�يل� ب�م�و
ز�ون� و�ع�ك
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مكيل بوزون مثل ماذا؟ شيء مكيل مثل تر بديد, الن لو بعت التمر بالديد أليس التمر ربوي؟ 
بلى, أليس الديد ربوي؟ بلى, لن هذا مكيل وذاك موزون فإذا بعت هذا بذاك فهل نشتط التماثل؟ 
ل لنما ما اشتكا ف علة واحدة, هل نشتط التقابض؟ ل, لنما ل يشتكا ف علة واحدة. إذا) يوز 
بيع الكيل بالوزون وعكسه بيع الوزون بالكيل مطلق أي بل تاثل ول تقابض والسبب أن النسي ل 
يلتقيا ف علة واحدة فل توجد علة تمعهما إذا) مت نشتط الشروط إذا اتدا ف العلة, إذا اتدا تت 
علة واحدة اشتطنا التقابض ث ننظر ف النس إذا اتدا أيضا ف جنس واحد اشتطنا التماثل. إذا) إذا 
بيع الكيل بالوزون ل نشتط شيئا وعكسه كذلك مطلقا أي بل تقابض ول تاثل.

  نضيف الن صورة: إذا بيع الكيل بشيء آخر ليس مكيل ول موزونا فماذا نشتط؟ ل شيء, كأن 
أبيع مثل التمر بالثياب فالثياب ليست مكيلة ول موزونة, كذلك أبيع التمر أو الب بسيارة فهذا ليس 
مكيل ول موزونا. صورة أخرى: لو بيع سيء ليس مكيل ول موزونا بشيء ليس مكيل ول موزونا, نعب
عنه بعبارة أخرى: لو بيع سيء ليس ربويا بشيء آخر ليس ربويا فهل تشتطون شيئا؟ ما نشتط شيئا, 
ولو بيع ربويا بربويا؟ ننظر: فإن كان الربوي الول والربوي الثان تمعهما علة واحدة فنشتط التقابض 
وإن كان الربوي الول يتلف ف علته عن الربوي الثان فل نشتط شيء, يعن لو كان الول مكيل 
والثان موزون فل نشتط شيئا, ولو كان الول مكيل والثان مكيل سنشتط التقابض ث ننظر ف النس
فإن اتدا أيضا ف النس معناه تاثل وإن كانا اتفقا فقط ف العلة فالتقابض.

س�ه   قال:  
يعن يوز صرف الذهب بالفضة والصرف هو بيع النقد بالنقد و�ص�ر
ف� ذ�ه�ب� ب�ف�ض1ة� و�ع�ك
فيجوز صرف الذهب بالفضة والعكس وهو صرف الفضة بالذهب لكن بشرط, ما هو؟ بيع الذهب 
بالفضة ما هي شروطه؟ نفس القاعدة الول: الذهب موزون والفضة موزونة إذا) التقيا ف علة الربا فما 

ت��ر�ق� م�ت�ص�ار�ف�ان� الشرط؟ التقابض. أما التماثل فليس بشرط, وأشار الن إل هذا الشرط بقوله:  
و�إ�ذ�ا ا�ف�


ا ل�م
 ي��ق
ب�ض  إذا افتق التصارفان اللذان باعا الذهب بالفضة أو العكس قال بطل العقد ب�ط�ل� ا�ل
ع�ق
د� ف�يم�
فيما ل يقبض إذا) إذا ل يصل تقابض يبطل العقد وما يصح وإذا حصل تقابض ف البعض ول يصل 
ف البعض الخر فيصح العقد فيما حصل فيه القبض وما يصح فيما ل يصل فيه القبض. صورة ذلك 
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أبيعك كيلو ذهب بعشرة كيلوات من الفضة وأعطاك الن الكيلو على أن تعطيه الن خسة كيلوات 
فضة وخسة كيلوات بعد ذلك, معناه خسة كيلوات ف مقابل نصف كيلو فهذا هو الذي حصل فيه 
التقابض, والنصف الثان من كيلو الذهب مقابل خسة كيلوات فضة ل يصل فيها التقابض فل يصح.

 في بيع الصول والثمارف�ص
ل6

  الصول الت سيذكرها الصنف هنا أربعة أصول :الدور - البيوت - أصل والراضي أصل والشجر 
أصل والعبد أصل فبيع هذه الصول أو شيء من هذه الصول له أحكام والثمار معروفة وهي الت 
تنتجه الشجار أو ما يكون زرعا) يرج من الرض .

  ما هي الحكام ؟ يقول الصنف أن هذه الصول الربعة إذا بيعت فلها أحكام, بدأ الصنف بالصل
 ماذا يشمل؟ وإذا قلت أنا بعتك هذه الدار بائة ألف ر قولو�إ�ذ�ا ب�اع� د�ار=ا" قال: 1الول وهو الدار "

بعتك هذه الدار أنا ل أنص ف البيع وأقول أنن بعتك الدار بدارها وحÌامها وبابا ونافذتا ما أقول هذا
ولكن أقول بعتك الدار فقولنا بعت الدار يشمل ماذا ؟ وما الذي ل يدخل ف الدار ؟ هناك أشياء 
ستدخل ف الدار بجرد إطلق كلمة الدار وهناك أشياء ل تدخل, فالذي سيدخل هو كل متصل بذه 
الدار وبصلحتها مثل البلط والبواب والطلء لكن الثاث مثل) ل يدخل لاذا ؟ لن كلمة الدار ل 
تشمل الثاث ولكن تتاج إل عقد جديد أو اتفاق جديد أو اتفاق ف نفس العقد فلبد أن ي²نص 

ا و�إ�ذ�ا ب�اع� د�ار=اعليه. قال:   لحظوا أنن قلت : بعت الدار لكن ما قلت بعت أرض ش�م�ل� ا�ل
ب��ي
ع� أ�ر
ض�ه�
ا, و�ب�اب=ا م�ن
ص�وب=االدار يقول فالرض تدخل   يعن الباب الركÌب أما إذا كان با أبوابا) و�ب�ن�اء�ه�ا, و�س�ق
ف�ه�

م�ور�ي
ن�مزونة ل تدخل كالثاث،  
 يقصد بذلك الد±ر±ج الثابت والرفوف الثابتة ف الدار و�س�ل1م=ا و�ر�فVا م�س
ف�ون�ة=تدخل،  
اب�ي�ة= م�د  يعن لو كان با مستودع أو مزن مدفون متصل بالدار تدخل ف الدار لن كل و�خ�
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ذلك متصل بصلحتها والصل ف هذا أن نرجع للعرف فإذا تغيت العراف من زمن لزمن فالعبة 
بالعرف فإذا تعارف الناس أن هذا الشيء يدخل ضمن الدار وهذا ل يدخل ف الدار فالعبة بعرف 
الناس فإذا باع النسان عمارة مثل فما الذي يدخل فيها؟ يدخل فيها ما تعارف الناس على دخوله فيها
والقاعدة هو هذا ما كان متصل با لصلحتها فهو ضمنها وما كان منفصل عنها ومودع فيها فل يدخل

ت�اح=ا, ودلوا=، وب�ك�ر�ة= ونحوها ضمن العقد إل بنص. قال: 
-بئر- أو نو هذا لن هذه  ل� ق��ف
ل=, و�م�ف
الشياء ليست متصلة با كالثاث الودع فيها, القفل يعن الديد الذي يقفل به البواب والفتاح اللة 
الت تفتح والبكرة إذا كان الدار فيها بئر والصنف الن يثل بالدور ف زمانه .

 هذا هو الصل الثان فإذا باع الرض فما الذي يشمله بيع أ�و
 أ�ر
ضا=  انتقل للصل الثان، قال: 
 الزرع ل يدخل, فما هو وبناءها، ل زرعا= وبذر�ه� ما فيها مغروس من شجر، ش�م�ل� غرسهاالرض ؟ 

الزرع ؟ الزرع غي الغرس, فالغرس يكون فيه نل وشجر له ساق وله ثر أو ليس فيه ثر أما الزرع فهو 
الذي يطلع مرة واحدة ويقطع وينتهي ليس له أصول ول ساق فيقول هذا الزرع الذي يطلع مرة واحدة 
أو مرات كثية يقول هذه تتلف فالزرع ل يدخل والبذر ل يدخل فلو أنه باعه الرض وقد بذر فيها 

 إل إذا اشتط عليه فيقول: أشتي منك إ�ل1 بشرطمدفونا فهل هذا البذر يدخل أم ل؟ يقول ل يدخل 
فيصح أن يشتط عليه شرط مع جهل� ذلك  يعن الشرط ويصح/هذه الرض با فيها من بذر وزرع 

ويشتط عليه البذر ولو كان يهل كم مقدار الزرع الذي ف الرض، وكم هو مقدار البذر الدفون فيها, 
رطه يعن ما ي²قطع  وما ي�ج�ز/قال: 
أ�و
 ي��ل
ق�ط� مرارا= فأصول�ه� لمشتر�، وجز{ة6 ولقطة6 ظاه�رتان� لبائ�ع ما لم يش

صورة ذلك الن الرجل اشتى الرض فماذا يشمل؟ سيشمل ما على هذه الرض من شجر مشتر� 
وقلنا أن الشجر هو ما له ساق ويشمل ما على هذه الرض من بناء فلو كان فيها مبان سيشملها لكن
لو كان هناك زرع ظهر كبسيم فهل يدخل هذا الزرع ضمن البيع أم ل؟ الصنف يقول ل يدخل إل 
بالشرط. البسيم ل يطلع مرة واحدة فإذا جز اليوم فبعد أيام سيظهر آخر فما هو الذي للبائع وما هو 
الذي للمشتي؟ فيقول إذا اشتى الرض وعليها مثل هذا الزرع الذي يز مرات كثية فالزة الوجودة ل
تدخل ف البيع وأما الزة الت بعد ذلك فتكون للمشتي إذا) أنا الن بعت الرض وعليها زرع, الزرع 
الوجود هل يدخل ف البيع, يقولون ما يدخل, هذا مثل الثاث الذي ف الدار فل يدخل. قال فما يز
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أو يلقط مرارا كثمرة لقطها اليوم وبعد أيام يظهر غيها فما كان موجودا ل يدخل ف البيع وما سيظهر 
بعد ذلك يكون داخل ف البيع,قال ما ل يشتطه مشت إذا) بالشرط كل شيء يتغي فإذا حصل الشرط 
فالمور تتلف. إذا) الصل الول أن يشتي الدار, والصل الثان أن يشتي الرض, ماذا يشمل؟ 
يشمل كل ما عليها إل الزرع والثمرة فما تدخل, والصل الثالث:  

 وهذا هو الصل الثالث إذا اشت شجر أو نل ولحظ أنه ما "1 ": وم�ن باع� نخل= تشقق طلع�ه�  قال
 تشقق طلع�ه�اشتى أرضها وإنا اشتى مرد الشجرة فما الذي يدخل ف البيع وما الذي ل يدخل؟ 

الطلع هو الوعاء الذي يكون ف النخلة إن كانت ذكر فمنه يؤخذ اللقاح وإن كانت أنثى فمنه تكون 
م�بق1ى= إلى  يعن للبائع فالثم�ر� لهالثمرة بعد ذلك ومعن ذلك من قوله تشقق الطلع أنه تيأ للتلقيح، 

 الن أنا بعت نلة والنخلة هذه إما أن يكون الطلع بدأ يتشقق با أو أن ج�داد� ما لم يش
رطه� مشتر�
الثمرة ظهرت فهذه الثمرة تدخل ف البيع أم ل تدخل ؟ يقول الصنف الثمرة الوجودة ل تدخل, فإذا 
باع النخلة أو باع الشجر فإن الثمر الوجود سواء ظهر بارزا أو ل يظهر لكن حصل التلقيح يعن هو 
الن ف طور الظهور فإن هذا الثمر ل يدخل ف البيع لاذا ؟ قالوا لن النب صلى ال عليه وسلم قال 
ذلك "من باع نل) بعد أن تؤبر فثمرتا للذي باعها إل أن يشتطها البتاع" إذا) الشجرة إذا بعت أصلها 
هل الثمار الت عليها تدخل أم ل تدخل ؟ ل تدخل وإذا كانت الثمرة غي ظاهرة لكنها قد تلقحت 
ووجدت ؟ أيضا) ل تدخل, أما إذا ما حصل التلقيح أصل) ول توجد الثمرة وبعد الشراء وجدت الثمرة 
فدخل ف البيع, تصبح ملك لن اشتى قال ما ل يشتطه مشت إذا) من باع نل تشقق طلعه فالثمر له 
أي للبائع مبقى إل جذاذ ما ل يشتطه مشت.

م ش�ج�ر� فيه ثمر6 باد�  قال:  
" يعن مثل النخلة كل الشجار الخرى فثمرته ظاهرة فبعت2  "وكذا ح�ك
" 3  "أ�و
 ظ�ه�ر� م�ن
 ن��و
ر�ه�الشجرة والثمرة ظاهرة فقلنا أن الثمرة ل تدخل ف البيع, بل تتاج إل شرط  
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ما ظهر من نوره  فبعض الثمار له زهرة ث تنفتح هذه الثمرة وتول إل ثرة فيقول كمشم�ش�أي من زهره 
م�ام�ه�ل يدخل  
بعض الثمار له غلف ينفتح هذا الغلف وترج   كورد� وق�ط
ن� "4 "أ�و
 خ�ر�ج� م�ن
 أ�ك

الثمرة فإذا انفتح الغلف ل يدخل, ونفهم من هذا أنه لو كانت الثمرة ل تظهر من نورها أو ل ترج 
 يقول كل الصور السابقة ل هو للمشتيوما قبل� ذلك من أكمامها تكون لن؟ للمشتي، قال: 

 أي الورق ف والورق مطلقا=تدخل, وهذا بالنسبة للثمر أما الورق للمشتي ل يستثن، قال الصنف: 
 ث ينتقل لمشتر�كل حال سواء كان هذا الورق يستفاد منه أو ل يستفاد منه يؤكل أو ل يؤكل, قال: 

الصنف إل مسألة بيع الثمرة قبل بدو الصلح.

ه�،  قال الصنف:   وسبق قبل ذلك ذكر الصل الثالث وهو بيع ول يصح بيع� ثمر� قبل ب�د�و- ص�ل�ح�
 فإذا قال تشقق طلعه مقصوده يعن أن الثمرة قد  وم�ن باع� نخل= تشقق طلع�ه�النخل أو الشجر قال:

بدأت ف الوجود ولو ل تكن صالة للطعام فإذا وجدت الثمرة ولو ل تكن صالة للطعام فإن هذه 
م�بق1ى= إلى  يعن للبائع فالثم�ر� لهالثمرة الوجودة تكون غي داخلة ف البيع فهي باقية للبائع ولذلك قال: 

م ش�ج�ر� فيه ثمر6 باد�قال: وج�داد� ما لم يش
رطه� مشتر�،  
 فهل الثمر البادي إذا بيعت الشجرة وكذا ح�ك
أ�و
والثمرة موجودة هل تدخل الثمرة ف عقد البيع أم تكون لصاحبها الول، بائعها؟ للبائع، وكذا يقول: 

 ظهور الثمرة من النور (الزهر) فظهورها من زهرها معناه وجدت ف الياة غي كمشم�ش� ظ�ه�ر� م�ن
 ن��و
ر�ه�
صالة للطعام ليست بادية واضحة ثرة مرئية فقد ل تكون مرئية بعن أنا ف صورتا وشكلها الخي 

م�ام�ه� لكنها وجدت فمادام أنا موجودة فهي لبائعها. قال:  
وهذا أنواع من الشجر بعضأ�و
 خ�ر�ج� م�ن
 أ�ك
 فهذا ل يدخل ف عقد البيع يعن  كورد� وق�ط
ن�الثمار يكون له غلف ث ترج الثمرة من الغلف قال:

  وما قبل± ذلك يعن قبل ظهور الثمرةلمشتر�  وما قبل� ذلك والورق مطلقا=يكون للمالك الول. قال:
والورق يكون لن اشتاه.فلو باع الشجرة قبل ظهور الثمرة ث ظهرت بعد البيع فإنا تكون لن اشتاها 

ه�،    قال: الن انتقل من بيع الصول إل بيع الثمار ففي القطع  ول يصح بيع� ثمر� قبل ب�د�و- ص�ل�ح�
الول كان الكلم عن بيع الشجر، الصول فالشجر أصل من الصول فنحن قلنا الصول هي الراضي
والدور والشجار والرابع العبد سيأت، والثمار هذا شيء آخر ليست أصول الن فلو باع الثمرة ومعن 

                                 يييشرح  أخصر المختصرات
 يييييي يي ييييي يي ييي ييييي



شرح  أخصر المختصرات

بيع الثمرة أنه يبيع الثمر دون الصل يعن الشجرة ل تباع فأنا استطيع أن أبيعك الرطب الذي على 
النخلة فهل معن هذا إن بعتك النخلة فلو بعت النخلة أصبح هذا من بيع الصول وإن بعت الثمرة 
الت على النخلة هذا يكون من بيع الثمار إذا) عندي نلة وعليها رطب تصوروا الن السألتي: السألة 
الول: بعتك الرطب الذي على النخلة أي بعتك ثار فيجوز هذا بشروط ستأت، الصورة الثانية: بعتك 
النخلة فقط أي بعت أصل فالثمر الذي عليها للبائع أما إذا بعتك النخلة والرطب موجود عليها فهل 
الرطب يذهب مع النخلة ف البيع ؟ ل يذهب إل بشرط. الصورة الثالثة: بعتك النخلة با عليها فتصبح 
كلها للمشتي. ما هي شروط بيع الثمار بدون الصول (أي رطب بدون النخلة) ؟ قال الصنف يبي 

ه�،شرط ذلك، قال:  إذا) أستطيع بيع الثمرة ف حالة إذا بدا صلحها ول يصح بيع� ثمر� قبل ب�د�و- ص�ل�ح�
وكيف يبدو صلحها؟ سيأت كلم الصنف ف بيان ذلك وهو باختصار أنه إذا أصبحت الثمرة صالة 
للكل فهذا هو بدو الصلح وسيفصل كيف يبدو الصلح؟ إذا) قبل بدو صلحها ل يوز.

ت�د�اد� ح�ب-ه�   قال:  
أي ل يبيع الزرع إل إذا اشتدت البوب وهذا هو بدو صلح الثمار و�ل� ز�ر
ع� ق��ب
ل� ا�ش
وهذا استثناء ومعن ذلك أن أستطيع بيع الثمرة ف أحوال؛  ل�غ�ي
ر� م�ال�ك� أ�ص
ل� ف البوب. قال الصنف:

 لالك معناه إن يوز أن أبيع الثمرة ل�غ�ي
ر� م�ال�ك� أ�ص
ل� الول إذا بدا صلحها والصورة الثانية قال:
الشجرة فأنا أملك الثمرة لكن ل أملك الشجرة، فيمكن هذا مثل أن استأجر الرض وعليها زرع مثل 
وأعمل فيها ويكون ل ثرة فلو أن بعت الثمار قبل بدو صلحها لن يلك الشجرة نفسها جاز ذلك 

ه �، يعن لغي مالك الشجرة اكتب عندها الصل أي الشجرة ل�غ�ي
ر� م�ال�ك� أ�ص
ل� قال: وهذا الكلمأ�و
 أ�ر
ض�
ف الزرع فلو كان عندي زرع أنا أملك الزرع لكن الرض ل أملكها فاستأجرت الرض وزرعت فيها 
زرع، هل تعرفون الفرق بي الزرع والغرس؟ الغرس هو ما له ساق والزرع ما ليس له ساق، فاستأجرت 
الرض وزرعت فيها زرع، فالزرع ملكي لكن الرض ليست ملكي فهل استطيع أن أبيع الزرع قبل بدو 
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صلحه لالك الرض؟ نعم استطيع ذلك. إذا) كم صورة الن عندنا إما أن أبيعها بعد بدو الصلح، 
 إ�ل1 ب�ش�ر
ط� ق�ط
ع� إ�ن
 ك�ان� م�ن
ت�ف�ع=االصورة الثانية أن أبيعها لالك الصل وهو يشمل الرض والشجر، قال:

هذه الصورة الثالثة إن كان الثمر هذا قبل بدو صلحه منتفع به، انتبهوا الن بيع الثمر بعد بدو ب�ه� 
صلحه يوز أما قبل بدو صلحه ل يوز ف الصل ويوز ف أحوال وهي إما أن أبيعها لالك أصلها 
أو أبيع الزرع لالك الرض أو أبيع الثمر قبل بدو الصلح بشرط أن يقطعها ف الال إذا) ل يوز بيع 
الثمر قبل بدو صلحه لن النب صلى ال عليه وسلم  نى عن بيع الثمار حت يبدو صلحها، نى 
البائع والبتاع فل يوز وقلنا ف ثلثة أحوال يكن إذا بيع لالك الصل أو بيع لالك الرض أو بيع 
بشرط القطع ف الال، ما معن بشرط القطع ف الال؟ عندي نلة وبدأ الرطب يظهر لكن ل يصلح 
للكل فجاءن رجل وقال أريد أن اشتي منك هذه الثمرة الت ل تصلح للكل يقول أريدها علف 

إ�ل1 للبهائم مثل أطعم با البهائم فيجوز أن أبيعها عليه بشرط أن يقطعها ف الال ول يؤخرها، قال: 
يعن إذا كان سينتفع بذا الذي سيشتي لاذا؟ لنم  إ�ن
 ك�ان� م�ن
ت�ف�ع=ا ب�ه� يعن ف الالب�ش�ر
ط� ق�ط
ع� 

يقولون أن النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلح إنا هو لعلة وهي لوف التلف لنه إذا اشتى الثمرة 
قبل بدو صلحها وهي على النخلة مثل فقد تصلح وقد ل تصلح وبذلك أكون بعتك شيء مهول أما
إذا بعتك هذا الثمر الذي ل يبدو صلحه وشرطت عليك أن تقطعه الن فبعتك معلوم أل استطيع أن 

و�ل�ي
س� . ث اشتط شرطا) آخر فقال: اقطع الثمار قبل بدو صلحها وأبيعها ف أي مكان؟ أملك ذلك
أي ليس معي يعن ل يكون هذا الثمر مشاع بين وبي غيي أي أنن لست شريكا) فيه أملك م�ش�اع=ا, 

نصفه أو بعضه فقط فهنا يتعذر علي إذا بعتها بذه الالة وهي مشاعة يتعذر علي أن أقطعها ف الال 
وأسلمها لن ملكي اختلط بلك غيي ول يتميز إذا) ل يوز ذلك.

ا   ث قال الصنف عليه رحة ال:   أي النبات الخضر مثل الكراث والس  ب��ق
ل6 أي ل يصح بيعو�ك�ذ�
و�ه� إ�ل1 ل�ق
ط�ة= ل�ق
ط�ة= القصود با البسيم و�ر�ط
ب�ة 6 والرجي 
ما معن هذا ؟ الن مثل هذا القثاء و�ل� ق�ث1اء� و�ن�ح

أو مثل البسيم أو مثل هذه النباتات الضراء إذا قطعها الن إذا كان جزء منها ظاهر لن بعضها يكون
مدفون فإذا باع هذه الزة الوجودة أو هذه اللقطة الوجودة كالقثاء فإذا باع الوجود نعم أما أن يبيع كل 
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فهذه الشياء مثل البقل والرطبة والقثاء تتجدد ل تنتهي  ما سيأت بعد ذلك فل لن ما سيأت مهول
يعن يكن أن يقطع البسيم اليوم فإذا قطع ينبت مرة ثانية وبعض الثمار كالقثاء وكذا تقطف وتظهر 
بعد ذلك البامية تقطف وتظهر بعد ذلك فهل يوز أن أبيع الوجود وما سيأت؟ الواب الوجود نعم أما

و�ه� ما سيأت فهو مهول ول يوز بيع شيء مهول ولذا قال الصنف:  
و�ل� ق�ث1اء� و�ن�ح ا ب��ق
ل6 و�ر�ط
ب�ة 6 و�ك�ذ�
يعن تبيع اللقطة الوجودة، أبيعك البامية الوجودة الن أمام عينك تقطفها وما يظهر إ�ل1 ل�ق
ط�ة= ل�ق
ط�ة=  

ل�ه�, بعد ذلك يكون ملكي أنا وليس ملكك أنت.  
هذه الصورة الثانية فيمكن أن أبيعك أصلأ�و
 م�ع� أ�ص
الشجرة أو أصل الزرع، أبيعك الزرع كله بأصله فإذا بيع بأصله يوز لنه هذا يعتب كبيع الصول مثلما 
تبيع الشجرة. 

ير�ة�   قال الصنف:  صورة ذلك: الن بعتك القثاء و�إ�ن
 ت�ر�ك� م�ا ش�ر�ط� ق�ط
ع�ه� ب�ط�ل� ا�ل
ب��ي
ع� ب�ز�ي�اد�ة� غ�ي
ر� ي�س�
أي بعتك اللقطة الوجودة إذا) يلزمك إذا اشتيت اللقطة الوجودة أن تقطعها بسرعة وأن تلقطها بسرعة 
قبل أن ينبت غيها معها لنه إن نبت غيها معها فإن غيها ليس داخل ف البيع فغيها ملك البائع 

 و�إ�ن
 وأنت تلك الوجود فيختلط ملكي بلكك فل نعرف ول يتميز فل يوز وعند ذلك يبطل قال:
ير�ة�  أما لو كانت الزيادة يسية ي²عفى عنها يعن بعتك ت�ر�ك� م�ا ش�ر�ط� ق�ط
ع�ه� ب�ط�ل� ا�ل
ب��ي
ع� ب�ز�ي�اد�ة� غ�ي
ر� ي�س�

القثاء الوجود ف الزرع وكان تقريبا قوامه مثل عشرة كيلو فتكته ما قطفته فإذا به خسة عشر كيلو، 
عشرين كيلو زاد، هذه الزيادة ليست ملك الشتي وف الوقت نفسه ل نعرف بالتحديد كم الزيادة 

إ�ن
 ت�ر�ك� م�ا ش�ر�ط� ق�ط
ع�ه� ب�ط�ل�فبالتال ل يصح لكن لو زاد شيئا يسيا زاد حبة أو حبتي فل تؤثر. قال:  و�
] ]ف�ل� ير�ة� إ�ل1 ا�ل
خ�ش�ب� ا يعن فل يبطلا�ل
ب��ي
ع� ب�ز�ي�اد�ة� غ�ي
ر� ي�س� ت�ر�ك�ان� ف�يه� 
 يعن ف الشب يقول إذا  و�ي�ش

اشتى الشب القصود به الشجرة فالذوع هذه خشب فاشتى هذا الشب وتركه ينمو فهل يبطل أم 
ل؟ يقول الصنف ل يبطل لاذا؟ يقولون زيادة الشب متميزة فالشب ل ينمو مثل القثاء والبامية كل 
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يوم يطلع، ل، أو الورد يطلع كل يوم وإنا الشب ل ينمو إل ببطء فإذا اشتيت الشب اليوم استطيع 
أن أحدد القدار الذي اشتيته فما ينمو بعد ذلك يتميز اللك الذي اشتيته عن اللك الذي هو للبائع 

[ولذا قال:  ]ف�ل� ا يعن فل يبطل إ�ل1 ا�ل
خ�ش�ب� ت�ر�ك�ان� ف�يه� 
 يعن البائع والشتي يشتكان ويستطيع و�ي�ش
تييز الشب.

اد 6 يعن لا ي²لقط و�ل�ق�اط6 يعن للزرعو�ح�ص�اد6  ث قال:  د� ت�ر�, يعن للثمرة و�ج� 
لاذا؟ يقولون لن  ع�ل�ى م�ش
و�ع�ل�ى ب�ائ�ع�هذه المور هي مئونة نقل ما اشتاه ونقل الشتى هو على الشتي وليس على البائع. قال: 

فالبائع يلزمه أن يسقي الشجرة ولو تضرر الصل. إذا) إذا اشتيت الثمرة فالصلس�ق
ي6 و�ل�و
 ت�ض�ر1ر� أ�ص
ل6 
ل أم لالكها؟ لالكها فما الذي علي وما الذي عليه؟ علي أنا تكلفة القطع وعليه هو أن يسقي هذا 
الصل لن الصل ملكه هو فهو الذي يسقيه ولست أنا.  

ير� ب�آف�ة� س�م�او�ي1ة� ف��ع�ل�ى ب�ائ�ع�   قال الصنف: و�ى ي�س� هذه السألة تسمى مسألة الوائح فإذا  و�م�ا ت�ل�ف� س�
حصلت جائحة فمن الذي يتحمل الوائح ؟! يعن اشتيت الن التمر أو الرطب ف النخلة فيجوز هذا
إذا بدا الصلح ومعن هذا أنه قد بدأ ول يعمها فقد ل تكون النخلة كلها صالة فتبقى الثمار على 
النخلة فتة حت تطيب كلها حت تنضج جيعها، ف هذه الفتة لو أصابت الثمار جائحة جاءتا آفة 
ساوية فأهلكت الثمار فمن الذي يتحمل هذه الثمار البائع أم الشتي؟ يقولون الشتي ف هذه الالة 
ل يقبض إل الن فهي على البائع ويستدلون لذلك بديث: "أن النب صلى ال عليه وسلم أمر بوضع 
الوائح". إذا) إذا تلفت قبل أن يسلمها لشتيها فمن الذي يتحمل ذلك ؟ يتحمل ذلك البائع وليس 

, الشتي. قال الصنف:  ير� ب�آف�ة� س�م�او�ي1ة� ف��ع�ل�ى ب�ائ�ع� م�ا ل�م
 ي��ب�ع
 م�ع� أ�ص
ل� و�ى ي�س� لكن لو و�م�ا ت�ل�ف� س�
أن بعت الشجرة با عليها من ثر ث جاءت جائحة وأصابت الثمر فمن الذي يتحملها ؟! مالك 

ذ6 ع�ن
 ع�اد�ت�ه�الصل وهو الشتي. قال:  
 يعن لو أن بعت الثمر الذي على الشجرة وجاء أ�و
 ي��ؤ�خ1ر
 أ�خ
وقت أخذها والشتي تأخر ف أخذها، هو الذي قصر، فتلفت وجاءتا الائحة فمن الذي يتحملها ؟ 
الشتي لنه هو الذي قصر بأخذها.
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,   قال الصنف عليه رحة ال: ت�ان� 
ع�ه�ا ا�ل1ذ�ي ف�ي ا�ل
ب�س 
ح6 ل�ج�م�يع� ن��و ح� ب��ع
ض� ث�م�ر�ة� ش�ج�ر�ة� ص�ل�  و�ص�ل�
يقول إذا صلح بعض الثمر ف شجرة واحدة من شجر· كثي وبدا فيها الصلح أي صلح بعض ثرها 
وليس ف الميع فإن ذلك يعتب صلح لميع نوع هذه الشجرة أي نفس صنفها فلو كان عنده ف 
الرض نل سكري وعنده نل برحي فبدأ الصلح من النخل السكري معن هذا أن الصلح بدا ف 
جيع النوع وهو السكري فاستطيع أن أبيع ثار النخل السكري لكن ل أستطيع أن أبيع البحي مثل 
لن هذا نوع آخر غي النوع الول.

, و�ع�ن�ب� أ�ن
 ي��ت�م�و1ه� ب�ال
م�اء� ا�ل
ح�ل
و�   قال الصنف:  م�ر1 أ�و
 ي�ص
ف�ر1 
ل� أ�ن
 ي�ح 
ح� ث�م�ر� ن�خ أي يصبح فيه ف�ص�ل�
, الاء ويصبح حلو يصلح للكل. قال ل� 
ن�ض
ج� و�ط�ي�ب� أ�ك إذا) الثمار يبدو صلحها  و�ب�ق�ي1ة� ث�م�ر� ب�د�و{ �

بالنسبة للنخل أن يمر أو يصفر ثره وبالنسبة للعنب أن يصبح فيه ماء ويكون طعمه حلو وبالنسبة 
لبقية الثمار طيب الكل وبدو النضج.

ا  انتقل الصنف عليه رحة ال إل الصل الرابع، قال:  ار�ه� م�ل� ب��ي
ع� د�اب1ة� ع�ذ� 
 أي اللجام الوضوع و�ي�ش
اعلى فمها ما يوضع تت رجلها من حديد وكل هذا  و�ن��ع
له�ا,  وهو البل الذي ي²شد به اللجام و�م�ق
و�د�ه�

 يعن بيع القن وهذا هو الصل الامس والقن هو العبد فبيع العبد يشملو�ق�نo  بسب العرف. قال:
 يعن لغي الزينة فإذا بيع العبد فما الذي يدخل ف بيع العبد؟ الثياب الت عليه تدخل ل�ب�اس�ه� ل�غ�ي
ر� ج�م�ال�

أم ل تدخل ؟ تدخل لكن بشرط أن تكون ثياب العمل وليست ثياب الزينة أما ثياب الزينة الت ل 
يلبسها إل ف العيد والناسبات فهذه ل تدخل وهذا هو العرف. انتقل الصنف عليه رحة ال إل باب 
السلم:

ف�ص
ل6 في ا�لس1ل�م� و�ش�ر�وط�ه�
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  ما هو السلم؟ السلم هو نوع من البيع وتعريفه: (عقدÉ على موصوف· ف الذمة مؤجل بثمن· مقبوض· ف
ملس العقد). فالسلم هو بيع على موصوف ف الذمة ما هو الوصوف ف الذمة الثمن أم السلعة ؟! 
السلعة هي الوصوفة ف الذمة وليست حاضرة ولكنها موصوفة وهي ف الذمة أي دي³ن أما الثمن مقبوض
ف ملس العقد أي ف الال فكلنا يعرف أن البيع له أربع صور إما أن يكون الثمن حال والسلعة حالة 
وهذا يسمى بيع الال، أو تكون السلعة حالة والثمن مؤجل وهذا يسمى بيع الدي³ن، والصورة الثالثة أن 
يكون الثمن حاضر والسلعة مؤجلة موصوفة وهذا ما نسميه السلم فهل يوز مثل هذا البيع أم ل 
يوز ؟! يقول: له سبعة شروط إذا توفرت فإن هذا السلم يوز وإذا اختل شرط من هذه الشروط السبعة
فهذا السلم ل يوز وسنأت إل هذا أما الصورة الرابعة من صور البيع الباقية أن يكون كلها مؤجل أي 
كل من الثمن والسلعة وهذه الصورة ل توز لنا من باب بيع الدي³ن بالدي³ن إذا) ما يهمنا الن أن نعرف
ما هو السلم وعرفناه ويهمنا الن أن نعرف شروط السلم .

:   قال الصنف: ع�ة� ش�ر�وط� 
ب� ب�س� ح/ ا�لس1ل�م � ف�ات�ه� ك�م�ك�يل� " 1" و�ي�ص� ك�ن� ض�ب
ط� ص� 
أ�ن
 ي�ك�ون� ف�يم�ا ي�م
و�ه�,  
ما هو الؤجل ف بيع السلم الثمن أم السلعة ؟ السلعة، إذا تأجلت السلعة هل ف هذا إشكال و�ن�ح

أم ليس فيه إشكال؟ الواب: إذا كانت السلعة يكن وصفها وضبطها فل يوجد إشكال وتكون مؤجلة 

لكن إذا كانت السلعة ل يكن وصفها فل يكن أن ت²باع سلم، تذكرون ف شروط صحة البيع ذكرنا من

الشروط العلم بالسلعة (البيع) وقلنا العلم يكون بطريقان إما الرؤية وإما الوصف وقلنا الوصف يقبل إذا 

كانت السلعة يكن أن توصف ويصح فيها السلم والن جئنا عند السلم إذا) شرطنا الول أن تكون 

السلعة يكن وصفها لكن إذا كانت السلعة ل يكن وصفها يقولون مثل الواهر والحجار الكرية 

والواهر النفيسة فهذه كيف توصفها! شخص اشتى قطعة ألاس الن أعطيك البلغ وأنت تضر ل 

الاس بعد سنة فكيف نضبطه؟! هناك أشياء ل تنضبط وصفا فهذه ل تباع سلما لننا ل نستطيع أن 

نوصفها لن هذا بيع مهول أما إذا كان يكن أن توصف وتنضبط صفاتا فهذه الت يدخلها السلم. إذا)

ف�ات�ه�  أي السلم  أ�ن
 ي�ك�ون�الشرط الول هو ك�ن� ض�ب
ط� ص� 
و�ه�,مثل الصنف قال:ف�يم�ا ي�م 
 ك�م�ك�يل� و�ن�ح
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يعن مكيل، موزون، معدود، مزروع الهم أن تنضبط صفاته وقد كانوا قديا) ي²شكل عليهم الصنوعات 

والخلوطات فقد كانت تتلف وهذا ليس موجود الن فالصنوعات تتماثل فالن الصانع ترج النتج 

بتماثل دقيق أما قديا) فل يعن مثل الذي يغزل قماش فالقطعة الول ليست مثل الثانية، الثالثة فقد 

تتلف أو الذي يصنع مثل عطور مكونة من أخلط فهذا اللط ل يتساوى دائما قد يتلف لكن على

العموم السألة ليست تعبدية فالسألة مسألة انضباط، فإذا كان يستطيع أن يلط خلطا متساويا بدون 

إشكال فل بأس، يستطيع أن يصنع مصنوعات متساوية متماثلة فيدخل السلم، فإذا كان ل يكن ضبط

صفاته فل يدخل إذا) العبة بضبط الصفات سواء كان مصنوع أو غي مصنوع.

,   الشرط الثان: قال:  ن
س� و�ن��و
ع� ر� ج� 
هب أنه سيشتي منه سلما) تر فلبد أن ي²ذكر النس يعن و�ذ�ك

تر أو ب²ر أو شعي والنوع مثل) ب²ر سعودي أو إمارات أو عمان أو تر سكري أو برحي أو غي ذلك. 

ت�ل�ف� ب�ه� ا�لث1م�ن� غ�ال�ب=ا, قال:  
إذا) لبد أن يذكر النس والنوع والوصاف الت تؤثر ف و�ك�ل- و�ص
ف� ي�خ

, الثمن. قال: اث�ة� و�ق�د�م� يعن يذكر أنه حديث أو قدي إذا احتاج لذا. إذا) هذه الن مرد أمثلة  و�ح�د�

والطلوب ما هو؟ أن نذكر الصفات على وجه دقيق ينع اللبس واللف والنزاع فيما بعد فكل ما نتاج

إل ذكره ف العقد نذكره وهذا سيختلف بسب ما يتاجه البيع.

ر�ه�,   الثالث: قال: 
ر� ق�د 
ما معن قدره؟ يعن مقداره، كم العدد؟! فإذا اشتيت تر نتاج أن ندد  و�ذ�ك

ح/ ف�ي م�ك�يل� و�ز
ن=ا كم كيلة أو كم عدد الكيل أو كم عدد الوزن إن كان موزون. قال الصنف:  و�ل� ي�ص�
س�ه�,  
يعن ل يوز أن أشتي التمر سلم بالوزن ول أستطيع أن أشتي مثل) الديد بالكيل لاذا؟ قد و�ع�ك

مر معنا ف الربا لكن هذا الكلم قد ل يصح هنا ف السلم ولذا اكتب عندها وعنه يصح لاذا؟ لن إذا
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كنت سأبيع التمر بالتمر فنقول أن بيع التمر بالتمر يشتط فيه الكيل للتماثل لكن إذا بعت التمر 

بالريال فهل لبد أن أبيعه بالكيل؟ ل يوجد إشكال أبيعه حت بالبة لنه ل ي²شتط التماثل. إذا) مت 

يب أن يباع الكيل بالكيل والوزون بالوزن؟ إذا خشينا من الربا أما ف غي باب الربا فل حرج أبيع 

التمر بالبة أو بالكيل أو بالوزن إذا كان سيباع بشيء آخر فإذا ل نشتط التماثل فل داعي أن نلزم 

البيع بالكيل وإذا اشتطنا التماثل نشتط أن يكون البيع بالكيل لنه ل يتحقق التماثل إل بالكيل.

ر�,   الشرط الرابع: قال: 
ر� أ�ج�ل� م�ع
ل�وم� ك�ش�ه 
ألسنا نقول ف بيع السلم أن السلعة موصوفة ف الذمة  و�ذ�ك

مؤجلة ولكن مؤجلة إل كم؟ إذا ل ندد موعد التسليم معناه أننا فتحنا باب للنزاع أليس كذلك! فلبد 

أن يدد موعد التسليم.

ل-ه �  الامس: قال:  أي وقت حلوله فإذا كنت سأشتي منه تر فمحله هو و�أ�ن
 ي�وج�د� غ�ال�ب=ا ف�ي م�ح�

الوقت أي وقت التسليم أن يوجد غالبا ف وقت التسليم فمثل أنال أريد أن اشتي مثل رطب وأستلمه 

ف وسط الشتاء والرطب ل يوجد ف وسط الشتاء بل يوجد ف الصيف فإذا) مثل هذا الوعد ل يصح 

فل يشتط موعدا ل يكون السلم فيه أو السلعة الباعة سلما موجودة فيه غالبا. إذا تعذر جاء وقت 

أي جاء البعض وتعذر  أ�و
 ب��ع
ض�ه� أي عند حلولهف�إ�ن
 ت��ع�ذ1ر� التسليم ول يأت بالسلعة فماذا نفعل؟ قال: 

البعض، اشتى منه مائة كيلة بر فجاء بمسي وخسي ل يأت با فما الكم؟ أو أن الائة كيلة كلها ل

, أ�و
 أ�خ�ذ� ر�أ
س� م�ال�ه�, تأت، قال:  إما أن ينتظر حت يأت بالسلم وإما أن يأخذف�إ�ن
 ت��ع�ذ1ر� أ�و
 ب��ع
ض�ه� ص�ب��ر�

رأس الال ويفسخ العقد. 

,   الشرط السادس: قال الصنف:  أي ف ملس العقد فإذا ل يقبض الثمن و�ق��ب
ض� ا�لث1م�ن� ق��ب
ل� ا�لت�1ف�ر/ق�

ف ملس العقد فل يوز لن ذلك بيع دي³ن بدي³ن ويبطل العقد

ل�م� ف�ي ا�لذ-م1ة�   الشرط السابع: قال:  
أي تكون السلعة ف الذمة وليست حاضرة وموجودة فلو و�أ�ن
 ي�س

ح/ ف�ي ع�ي
ن� كانت حاضرة وموجودة فل ت²باع سلما) بل تباع حاضرة. قال: ل�م� ف�ي ا�لذ-م1ة� ف�ل� ي�ص� 
 و�أ�ن
 ي�س
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 ف�ل� أي موجودة، يقول أبيعك هذه السلعة سلما بعد شهر فمادام موجودة تباع عينا حاضرة. قال:
ح/ ف�ي ع�ي
ن� و�ل� ث�م�ر�ة� ش�ج�ر�ة� م�ع�ي�1ن�ة�  يعن ما يقول: أشتي منك مائة كيلة رطب سكري من هذه ي�ص�

النخلة. ل بل يقول: أشتي مائة كيلة رطب سكري ول يدد من هذه النخلة لنه قد ل تثمر هذه 

النخلة فل تضيÂق. إذا) ذكر الشروط الطلوبة الت ل تفضي إل النزاع كذلك ل نزيد ف الشروط با يفضي

إل النزاع.

ر�ط� ف�ي غ�ي
ر�ه�   قال:  
ع� ا�ل
ع�ق
د� إ�ن
 ل�م
 ي�ش ب� ا�ل
و�ف�اء� م�و
ض� إذا) لبد من ذكر مكان الوفاء، إذا اشتيت و�ي�ج�

منك مائة كيلة بر سلم سلمن إياها بعد شهر فلبد أن تدد الكان فإذا ل نذكر مكان الوفاء ف العقد

فيصبح الكان مل العقد، إذا تبايعنا ف جدة فالتسليم ف جدة، قال: ما ل يشتط ف غيه إل إذا 

اشتط عليك أن تسلمن إياها ف مكة إذا) يكون تسليمها ف مكة. 

ه�   ث قال الصنف:  ل�م� ف�يه� ق��ب
ل� ق��ب
ض� 
ح/ ب��ي
ع� م�س انتبهوا للصورة أنا الن اشتيت منك مائة كيلة و�ل� ي�ص�

بر سلم استلمها بعد ستة أشهر ف جدة يقول ل استطيع أن أبيعها قبل قبضها فأنا الن استحق بعد 

ستة أشهر بر من عندك مقدارها مائة كيلة فل أستطيع أن أذهب لفلن وأقول أبيعك الائة كيلة الت 

ستأتين لنا غي موجودة. إذا) هذه الصورة الول من الصور الت ل تصح، قال: ل يصح بيع مسلم فيه

"1 ."

" اكتبوا عندها: كأن يقول البائع للمشتي: أحلتك بدينك على فلن 2" و�ل� ا�ل
ح�و�ال�ة� ب�ه�   الثان: قال:

يعن ف صورة الب الن يقول البائع للمشتي أحلتك بدينك على فلن، الثال الذي ذكرت أنا اشتيت 
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منك مائة كيلة فل يصح أن تيلن أن تأتين وتقول أنت تريد من مائة كيلة، أنا أريد من فلن مائة كيلة

اذهب وخذها منه، ل أنا أخذها منك أنت فل تيلن إل غيك هذا معن ول الوالة به. 

" الصورة الثالثة ومعناها كأن يقول الشتي لرجل· آخر: أحلتك بدينك 3وهذه "و�ل� ع�ل�ي
ه�,   ث قال: 

على السلم إليه، صورتا كأن يقول  الشتي لرجل· آخر: أحلتك بدينك على البائع يعن الن أنا أريد 

منك مائة كيلة بر استحقها بعد ستة أشهر، ما أستطيع أن أقول لشخص آخر يطالبن بائة كيلة أقول 

له خذ الائة كيلة من فلن إذا) ل هو ييل علي ول أنا أحيل عليه، ل هو ييلن إل غيه ول أنا أحيل 

غيه عليه فل يصح فيها الوالة. 

ن�   قال الصنف: 
ذ� ر�ه 
 أنا الن اشتيت منك مائة كيلة سلم معناه إن ,"5 "و�ك�ف�يل� ب�ه�، "4" و�ل� أ�خ

أعطيتك الال دفعت البلغ كامل فيقول ل يوز أن أقول لن باعن هات رهن يكن ل تأت بالائة كيلة، 

هات كفيل يكن ل تأت بالائة كيلة فإذا ما جئت بالائة كيلة يرجع ل فلوسي. اكتبوا عندها: وعنه 

يصح الرهن والكفيل وهم يستدلون لذلك بقول النب صلى ال عليه وسلم : "من أسلم ف شيء· فل 

يصرفه إل غيه" الديث فيه مقال لكن أيضا) ل يصح الستدلل به ف هذا الظاهر، عنه يصح الرهن 

والكفيل لاذا؟ لن وجود الرهن فعل ضمان فإذا ل تأت بالب فماذا أفعل؟ سأبيع الرهن وآخذ مال 

والكفيل كذلك إذا ل تأت بالب مثل سأذهب للكفيل يدفع عنك البلغ الذي دفعته أنا.
ذ� غ�ي
ر�ه� ع�ن
ه�   قال:  
" الصورة السادسة من المنوعات، ما معناه؟ أنا الن اشتيت منك مائة 6"و�ل� أ�خ

كيلة بر وبعد ستة أشهر موعد التسليم فل أستطيع أن أتيك قبل الستة أشهر وأقول لك ما رأيك نولا 
ذ� غ�ي
ر�ه� ع�ن
ه�من بر إل تر، قال: 
 يعن ل يوز هذا لنه يصدق عليه قول النب صلى ال عليه  و�ل� أ�خ

وسلم : "من أسلم ف شيء· فل يصرفه إل غيه". 

ك�ام� ا�ل
ق�ر
ض� 
ف�ص
ل6 في أ�ح
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  قال الصنف عليه رحة ال ف بيان أحكام القرض، تعريف القرض: دفع مال· لن ينتفع به ويرد بدله, 
بدل هذا الال, ول يرد عي هذا الال, فالصل أنه ما يرد عي هذا الال فإن كان سيأخذ الال, 
والقصود بالال كل ما له قيمة ومنفعة مباحة. فإذا كان سيأخذ هذه العي وينتفع با ويردها فهذا ل 
نسميه قرض وإنا نسميه عاري±ة أو عاريºة فهذه العارة أما إذا كان سيأخذ هذا الال وينتفع به ويرد بدله 
لالكه فهذا يسمى قرض فمثال ذلك كأن يأخذ من شخص كيلة من ب²ر فيأكل هذا الب² ث يرد مثل الب² 
فماذا يقال ف هذا قرض, وإذا كان سيأخذ من شخص إناء فيستفيد به ويرد هذا الناء فيقال ف هذا 
عارية.

ع�ه� ص�ح1 ق��ر
ض�ه� إ�ل1 ب�ن�ي آ�د�م�.  قال الصنف ف بيان أحكام القرض:  
 ما هي الشياء و�ك�ل/ م�ا ص�ح1 ب��ي�

الت يدخلها القرض؟ قال كل ما يدخله البيع يدخله القرض فكل ما يباع يكن أن يقرض إل بن آدم  

فإنه ما ي²قرض, وي²تصوºر هذا ف العبيد فإن بن آدم يكن أن ي²باع إذا كان عبد فيدخله البيع لكن ل 

يدخله القرض يعن ل تقرض شخصا) عبدا) فيد لك عبدا) آخر بدله فهذا ل يصح ينعون, يقولون ذلك 

لنه ل ي²نقل عن النب صلى ال عليه وسلم ول عن أصحابه القرض ف العبيد ولن ذلك قد ي²فضي إل 

أن يقتض الارية فيطأها ث يرد بدلا, وعلى العموم قضية العبيد الن غي موجودة فنحن نناقش مسألة 

نادرة الن. إذا) كل شيء يصح بيعه يصح قرضه كما قال الصنف وي²ستثن من هذا العبيد من بن آدم 

فإنم ي²باعون لكن ل ي²قرضون .
, و�م�ك�ي
ل� و�م�و
ز�ون�  قال الصنف:  ث
ل� ف��ل�وس� ب� ر�د� م� , الن القرض إذا اقتض  و�ي�ج� ويب رد مثل فلوس·

النسان من شخص شيئا مال يصح بيعه فماذا يرد؟ هل يرد عينه؟ قلنا ل يرد العي, إذا) سيد البدل, ما
هو البدل؟ البدل أحد أمرين إما أن يقول يرد الثل أو نقول يرد القيمة فأيهما أقرب؟ الثل أم القيمة ؟ 
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الثل أقرب, إذا) إذا كانت العي هذه الت اقتضت لا مثل من الثليات لن العيان إما أن يكون لا 
مثيل فتسمى مثليات أو ليس لا مثيل وتسمى التقومات فالال إما مثلي أو متقوم, يقوم له قيمة, فإذا 
كان الال مثلي أي له مثيل فإنه يرد الثل وإذا كان الال متقوم أي ليس مثلي فإنه يرد القيمة. والثلي هو
كل ما له قيمة والفقهاء يقيدون الثل يقولون هو كل كميل أو موزون ول تدخله الصناعة يقولون هذا 
مثلي لكن الصحيح أن نقول أن كل ما له مثيل وشبيه فإنه مثلي واليوم هناك أشياء كثية تدخلها 
الصناعة الباحة وهي مثلية, متماثلت فمن أخذ من إنسان مثل قارورة عصي باسم معي أو ماركة 
معينة فسيجد لا مئات المثال فيمكن أن يرد الثل. إذا) إذا كان له شيء مثيل فيد مثله وإن كان ليس 
له مثل فإنه يرد قيمة هذا الشيء وقت القرض لن قيمة الشيء قد تتلف, فقد يقتضه اليوم ويرد 
القرض بعد سنة فهذه السلعة وهذه العي قد تكون قيمتها فبل سنة مائة ر واليوم قيمتها تسعون ر أو
مائتا ر فقد تزيد وقد تنقص فالعبة بالقيمة وقت القرض. مثال ذلك: لو أقرض إنسان إنسانا ساعة 
ليس لا مثيل أو ساعة مستهلكة فليس لا مثيل فإذا استعملت فكيف آت بثيل لا ساعة مستهلكة 
مثل استهلكها فيد قيمتها, قيمتها يوم القرض, يوم أن اقتضها. 

ب� ر�د� م�ث
ل� ف��ل�وس�  قال:   ما هي الفلوس؟ والفلوس جع فلس والفلس كانت عملةو�م�ك�ي
ل� و�م�و
ز�ون� و�ي�ج�
ي²تعامل با من العدن وليست ذهب ول فضة, فهذه العملت إذا أخذ فلوسا فإنه يرد فلوسا مثلها 
وكذلك الكيل إذا أخذ مكيل فإنه يرد مكيل مثله كب أو شعي أو تر أو زبيب أو موزون كأن يأخذ 
ذهب أو فضة أو حديد أو ناس فيد مثله, والقيمة ف غي ذلك, إذا) الكيل مثلي والوزون مثلي 

ه�والفلوس مثلية فيد مثلها.  م� ق��ب
ض� 
ا ي��و م� ف��ق
د�ه� و�ق�يم�ة� غ�ي
ر�ه� 
ت�ه� ي��و  الصل أن الثلي له مثيلف�إ�ن
 ف�ق�د� ف�ق�يم�
لكن ف²́قد الثيل مثل) اقتض منه ترا) فجاء وقت الوفاء فل يوجد ف السوق تر أصل) هل التمر مثلي أم 
ل ؟ مثلي, لكن ف هذه الفتة ل يوجد له مثيل فننتقل إل ماذا ؟ إل القيمة, ولكن القيمة مت ؟ يوم 
أخذ التمر أم يوم فقد التمر ؟ يوم الفقد لن القيمة استقرت على القتض يوم ع²دم التمر ف السوق, 

م� ف��ق
د�ه� و�ق�يم�ة� غ�ي
ر�ه�ا  أي الثليف�إ�ن
 ف�ق�د� قال:  
ت�ه� ي��و ه�أي غي الثليات ف�ق�يم� م� ق��ب
ض� 
 إذا) الصنف ذكر ي��و
ثلث طرق للرد الطريقة الول: أن نرد مثل الثلي والطريقة الثانية: أن نرد قيمة الثلي إذا ع²دم بسب 
²تقوºم, قيمة غي الثلي وهو القيمي.

سعره يوم فقده, والطريقة الثالثة: أن نرد قيمة ال
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ع=ا  قال:  
ر�م� ك�ل/ ش�ر
ط� ي�ج�ر/ ن��ف 
 كل شرط ير نفع فهو ربا كأن يقرضه مثل ويشتط عليه شرط و�ي�ح
أقرضك التمر بشرط أن ترده علي وتزيدن شيئا آخرا فوقه, كل شرط جر نفعا فهو ربا والنب صلى ال 

و�د� عليه وسلم نى عن الربا ونى أصحابه عن الشروط الت تر النفع لكن قال:  
هذه صورةو�إ�ن
 و�ف1اه� أ�ج
كأن يقتض ترا) متوسط النوع فيده ترا أجود ما أخذه فهل يوز هذا ؟ سيبي الصنف أنه يوز بشرط 
ما هو ؟ أل يكون بشرط, الشرط عدم الشرط أي يوز إذا ل يكن متفق على هذا الرد الفضل.

د�ى إ�ل�ي
ه� ه�د�ي1ة= ب��ع
د� و�ف�اء�   قال 
إذا) يوز أن يوفيه أجود  ب�ل� ش�ر
ط� ف�ل� ب�أ
س� بعد أن سدد القرض: أ�و
 أ�ه
والنب صلى ال عليه وسلم كان يفعل ذلك كان يستلف البكر ويرد أفضل منها لكن بدون شرط واتفاق
مسبق أما إذا كان هناك اتفاق مسبق أو عرف جاري فهذا يقال ف حقه أنه قرض جر نفعا كأنه اشتط

د�ى إ�ل�ي
ه� ه�د�ي1ة= ب��ع
د� و�ف�اء�شرطا 
فيجوز ذلك ول  أي بعد أن سدد القرض أهداه هدية بدون شرط  أ�و
 أ�ه
حرج لكن قبل الوفاء ل يوز إل إذا احتسبه من الدين.

ن�ف�ص
ل6 في  
الر1ه

ن�ه�  قال:  
ع�ه� ج�از� ر�ه 
 الرهن: هو توثقة دي³ن· بعي· أي توثيق الدي³ن بعي· يكن استيفاؤه أيو�ك�ل/ م�ا ج�از� ب��ي�
الدين, منها أو من ثنها فمثل) يأت شخص يقول مثل): أقرضن ألف ر فأقول له: ضع رهنا) فالرهن هذا
يكون توثيق لذا الدين بعي· تكون تت اليد مضمونة, هذه العي فائدتا أننا يكن أن نستوف الدي³ن 
من قيمة هذه العي. إذا) جاءن وقال أريد ألف ر فيقول أشتي منك سلعة بألف ر مؤجلة هات 
السلعة الن والبلغ آتيك به بعد شهر فهل يوز ل أن أشتط عليه؟ فيجوز اشتاط وضع الرهن من أي 
الشروط هذا ؟ مر معنا ف باب الشروط ف البيع ف الشروط الصحيحة؛ وقلنا أن الشروط الصحيحة 
نوعان الشرط الول هو شرط لصلحة العقد ومنه اشتاط الرهن والشرط الثان هو شرط منفعة· معلومة· 
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ف البيع. فإذا حدث ذلك فأعطيته القرض مقابل ثن مؤجل وأخذت رهن, ما هو الرهن؟ جاء ووضع 
مثل ساعة أو وضع الرهن سيارة أو أي شيء له قيمة فإذا جاء موعد السداد ول يسدد فهل أمتلك 
الساعة ؟ فتصبح الساعة ملكي؟ طبعا) الواب ل, إذا) ماذا أفعل؟ أبيع هذا الرهن وآخذ حقي منه لكن 
ل أستطيع أن أبيع هذا الرهن إل بشرط أن يأذن ل القتض ف بيع الرهن لنه هو الذي يلك الرهن 
ولست أنا, إذا) فائدة هذا الرهن أن ي²باع وت²سدد قيمة القرض من قيمة هذا الرهن.

ن�ه�  قال الصنف:  
ع�ه� ج�از� ر�ه 
 لن القصود من الرهن أن ي²باع وأن ي²ستوف من قيمته و�ك�ل/ م�ا ج�از� ب��ي�
والن سيعدد الصنف الشياء الت يوز رهنها وهذا الشيء الول: فكل ما يوز أن ي²باع يوز أن ي²رهن،

اوالثان:  ح�ه�م� ا ث�م�ر6 و�ز�ر
ع6 ل�م
 ي��ب
د� ص�ل�  ولكن هل الثمر والزرع الذي ل يبد صلحه يوز بيعه ؟ ل و�ك�ذ�
يوز بيعه لكن يوز رهنه لاذا ؟ قالوا النهي عن البيع بعلة أخرى هي خشية التلف أي خشية أن تبيع 
الثمرة قبل بدو صلحها فتتلف ول يستلمها الشتي أما ف الرهن فل إشكال لنا مرد توثيق للدين 
فإن سلمت السلعة أي الثمرة هذه ول تتلف فيمكن أن تباع وي²ستوف من ثنها القرض وإن ل تتلف فإن

و�ه حق الدائن ل يضيع ويبقى ف الذمة فإذا) ل ضرر من ذلك. الثالث:  
يعن عبد و�ق�ن� د�ون� و�ل�د�ه� و�ن�ح
دون ولده أي يكن أن نرهن العبد دون الولد لكن ل يوز أن تباع ال±م±ة دون الولد لنه ل يوز التفريق 
بي المة وولدها ف البيع أما ف الرهن فيجوز لن ف الرهن ل تنتقل اللكية فالرهن ليس ناقل للملكية 
فيجوز ذلك. 

تذكرون أننا قلنا أن العقود بعضها جائز وبعضها لزم ؛  ف�ي ح�ق- ر�اه�ن� ب�ق�ب
ض يعن الرهنو�ي��ل
ز�م�   قال: 
وقلنا أن اللزم هو الذي ل يكن فسخه إل برضا الطرفي والائز هو الذي يكن فسخه بدون رضا 
الطرف الخر. فالرهن هل هو لزم أم جائز ؟ فقال الصنف بأن الرهن يعتب جائز حت ي²قبض فإذا 
قبضه الر́تن أصبح لزما), أي ل يستطيع أن يرجع الراهن فيه ومثال ذلك أنن بعت سلعة بألف ر 
وطلبت رهن فرهن عندي الساعة الن هذا اتفاق وكلم ما صار شيء وهب أن هذه الساعة ثنها 
آلف الريالت ووافقنا على هذا الكلم فهل الرهن هذا جائز أم لزم ؟ إل الن الرهن جائز, أي 
يستطيع مالك الساعة أن يرجع ف كلمه فيقول أنا عدت عن ذلك ولن أرهنها فيستطيع ذلك لكن إذا 
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أقبضن الساعة ﴿فرهانÉ مقبوضة﴾ أصبح الرهن لزما) بعن ل يستطيع أن يرجع فيقول هات الساعة أنا 
رجعت ف رهن, فنقول له ل, الرهن لزم ف هذه الالة.لزم ف حق الراهن وجائزÉ ف حق الر́تن أي ل

ف�ي ح�ق- ر�اه�ن�يستطيع أن يرجع ف رهنه بعد أن يقبضه وأما الرتن فيستطيع لن يرد الرهن وهذا حق له 
ماذا نفهم منه؟ نفهم منه أنه قبل القبض جائز.ب�ق�ب
ض 

ه�م�ا ف�يه�  قال: 
ن� �خ�ر� ب�اط�ل6  أي الرهن و�ت�ص�ر/ف� ك�لo م� 
فهذا الرهن الن ملكه لن؟ للراهن,  ب�غ�ي
ر� إ�ذ�ن� ا�ل
اللك كما هو ل يتغي فالساعة لصاحبها أما بالنسبة ل أنا فلي الق أن أقبضها وتبقى تت يدي على 
وجه الرهن ولكن من الذي يتصرف فيها أنا الرتن أم الراهن؟  ل يكن أن يتصرف فيه أحد ل الالك 

و�ت�ص�ر/ف� يستطيع أن يتصرف فيها لنا مرهونة ول أنا أستطيع أن أتصرف فيها لن ل أملكها. قال: 

�خ�ر� ب�اط�ل6 
ا ف�يه� ب�غ�ي
ر� إ�ذ�ن� ا�ل ه�م� 
ن�  أما إذا أذن بالتصرف فيمكن ذلك. سيستثن الصنف تصرفا ك�لo م�
عندهم ف الذهب يقولون أن العتق  مسألة العتق يقولون وهذه مرت معنا إ�ل1 ع�ت
ق� ر�اه�ن� يصح فقال:

مبن على السراية أي قوي يسري دائما) ل يتوقف على إذن أحد والسلم يتشوف إل إعتاق العبيد 
ولذلك إذا أعتقه فيسري فيه العتق بدون إذن الخر, صورة ذلك ف نفس الثال طلبت رهنا فبدل من 
أن يعطين ساعة أعطان عبدا وقال اتركه عندك رهن ث ف اليوم الثان أعتق العبد, فهل إعتاقه للعبد 

إ�ل1 ع�ت
ق� تصرف أم ل؟ فهل يصح تصرفه فيه, الصل أنه ما يصح التصرف ويرم هذا التصرف فيقول 
فإنه يسري فإن أعتقه فسيعتق العبد, فإذا عتق العبد فهناك تضرر لن الرهن الذي تت يدي ر�اه�ن� 

ن=ا خرج من يدي ولذلك قال الصنف:  
ن
ه� ر�ه ت�ه� م� يضي العتق لكنفنقول نعم إ�ل1 ع�ت
ق� ر�اه�ن� و�ت��ؤ
خ�ذ� ق�يم�
يلزمه أن يأت بالقيمة ويضعها ف مكان هذا العبد فتصبح القيمة هي الرهن.
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 وينبن على هذا أنه إذا تلف الرهن تت يدي أو  أ�مانة6 في يد مرت�ه�ن� أي الرهنوهو  قال الصنف: 

وهو س²رق بدون تقصي من ول تعد· فل أضمن لن يد المانة ل تضمن إل بالتعدي والتفريط، قال: 
 معناه اكتبوا عندها فل يضمن إل بالتعدي والتفريط. أمانة6 في يد مرته�ن

هل انفك ف نصيب هذا الذي وفاه؟ يقول نعم، إذا رهن  وإن رهن عند اثنين فوفى أحد�هما،   قال:

عند اثني معناه اقتض من الول والثان وسدد الول فهل ينفك الرهن؟ ينفكÊ ف حق الول ويبقى 

 يعن اثني هو اقرض اثني فالول سدد والثان ما سدد فانفك ف حق الول ول ينفك  أ�و
 رهناه�الثان،

وإن رهن عند اثنين فوفى ف حق الثان لاذا؟ لنم يعتبون يقولون العقد مع اثني بنزلة عقدين. قال: 
يعن انفك ف نصيب من وف فمن سدد ماأحد�هما، أ�و
 رهناه� فاستوفى من أحد�هما انفك{ في نصيبه 

عليه انفك رهنه. 

ت��ن�ع� م�ن
 و�ف�ائ�ه�, ف�إ�ن
 ك�ان� أ�ذ�ن� ل�م�ر
ت�ه�ن� ف�ي ب��ي
ع�ه� ب�اع�ه�,   قال الصنف: 
إ�ذ�ا ح�ل1 ا�لد1ي
ن� و�ام إذا كان أنا  و�

عندي إذن ف بيع الرهن فأبيعه وآخذ القيمة أم حقي فقط؟ آخذ حقي فقط فمعن ذلك لو أن أريد 

ألف ر فبعت الساعة وكان قيمتها ألف وخسمائة فأملك اللف والمسمائة تعود لصاحبها، هب 

العكس بعت الساعة فإذا قيمتها خسمائة ر فآخذ هذه المسمائة وأطالب با بقي. قال الصنف هذا

ب�ر� ع�ل�ى ا�ل
و�ف�اء�,  أي وإن ل يأذن ف البيعو�إ�ل1إذا كان أذن لرتن ف بيعه لكن لو ل يأذن ل. قال:  
 أ�ج
ن�,  
به الاكم على الوفاء أو بيع الرهنأ�و
 ب��ي
ع� ا�لر1ه  رفض ل يريد أن يسدد الدين ول يريد ف�إ�ن
 أ�ب�ىأي ي²

أ²دÂب أي يؤدبه الاكم با يستحق لنه منع حق الغي فإنح�ب�س� أ�و
 ع�ز-ر�,   ف�إ�ن
 أ�ب�ىأن يبيع الرهن، قال:

إذا) يبيعه الاكم ف�إ�ن
 أ�ص�ر1 ب�اع�ه� ح�اك�م6, و�و�ف1ى د�ي�
ن�ه �أصر على عدم السداد وعدم بيع الرهن، قال: 

غصب عنه قهرا ويوف الدين، السؤال: هل يصح أن يبيع السلعة شخص ل يلكها، أل نذكر ف شروط 

صحة البيع أنه من شروط صحة البيع اللك فالن ل يلك فكيف صح ذلك؟ الرضا اشتطنا الرضا فإن 

أكرهوه على البيع فكيف يصح مع الكراه؟ وإن باع الاكم سلعة الرجل هذا فكيف صح مع عدم 

و�غ�ائ�ب6 اللك؟ يصح هذا لنه الصل أنه ل يصح إل ف مثل هذه الحوال، أحوال الضرورة. قال: 
                                 يييشرح  أخصر المختصرات
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ت�ن�ع� 
 أي أن الغائب مثل المتنع فإذا كان صاحب الرهن غائب غي موجود فمن الذي يبيع هذه ك�م�م

السلعة ؟ الاكم. 

ي
ن�, أي الراهن و�إ�ن
 ش�ر�ط�   الن الصنف سيذكر شروط ل تصح، قال: هل يصح  أ�ل1 ي��ب�اع� إ�ذ�ا ح�ل1 ا�لد1

هذا الشرط؟ ل يصح هذا الشرط وهو شرط فاسد, يشتط أن هذه السلعة ل تباع! إذا) ما فائدة الرهن؟

ي
ن� يعن اشتط أ�و
ل قيمة للرهن, قال:  ن� ل�ه� ب�الد1 
ا, و�إ�ل1 ف�الر1ه يشتط  إ�ن
 ج�اء�ه� ب�ح�ق-ه� ف�ي و�ق
ت� ك�ذ�

الراهن على الرتن يقول له إن جئتك بقك ف وقت كذا وإل فالرهن لك, فهل يصح هذا الشرط؟ 

ح1 ا�لش1ر
ط قال: لاذا ل يصح هذا الشرط؟ لنه تعليقÉ للبيع على شرط· مستقبل, الن يقول بعد  ل�م
 ي�ص�

شهر آتيك بالدين فإن ل آتك بقك بعد شهر فالساعة تصبح ملكا لك, فكيف تعلق الن بيع 

الساعة ل على شرط مستقبلي! لنه بعد شهر سأمتلك الساعة بأي صيغة؟ فأين صيغة البيع الت 

حصلت ونقلت منك إل أنا؟ الصيغة هي الشرط الاضي إذا ل يصل كذا فالساعة لك, إذا ل آتك 

بالدين فالرهن لك أي إذا ل آتك بالدين فأنا أبيعك الرهن بدل منه, هذه هي السألة وهذا تعليق للبيع 

على شرط مستقبلي فل يصح.

ل�ب� يعن من الدوابو�ل�م�ر
ت�ه�ن� أ�ن
 ي��ر
ك�ب� م�ا ي��ر
ك�ب�   قال:  
ل�ب� م�ا ي�ح 
ر� ن��ف�ق�ت�ه� يعن من النعام و�ي�ح 
 ب�ق�د


 أي من غي إذن الراهن لن الشرع أذن له بذلك وذلك للحديث: "الظهر ي²ركب بنفقته إذا كانب�ل� إ�ذ�ن

مرهونا) ولب الدرÂ ي²شرب بنفقته إذا كان مرهونا)" وهنا نقول أنه ل يوز للمرتن أن يستفيد من الرهن لنه

ليس ملكه أصل) بل أمانة تت يده, الن إذا أعطيتك الساعة أمانة فهل يوز لك أن تلبسها وتذهب 

با حيث شئت؟ أم تافظ عليها ف مبأ ف بيتك؟ تافظ عليها ول تستعملها, أعطيتك السيارة أمانة 
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فهل معن هذا أن تذهب بالسيارة إل أماكنك الت تريد؟! ل يوز هذا بل تافظ على السيارة ول 

تستعملها. إذا) هذا هو الصل, لكن قالوا بأن الرسول صلى ال عليه وسلم أذن ف مسألتي ها ركوب 

الركوب أي ركوب ما يركب, وحلب اللوب ف مقابل النفقة, لنه إذا كان الرهن مثل شاة فهذه الشاة 

سي²نفق عليها, فمن سينفق عليها؟ إذا أنفق عليها الرتن فمعناه يلبها مقابل النفقة وكذلك إذا كانت 

من اليوانات الركوبة كالمي مثل أو غيها فإنه يكن أن يستعمل هذا الرهن ف الركوب ف مقابل قدر 

 أي ل يستأذن الالك ب�ل� إ�ذ�ن
النفقة أي أنفق عليها كذا فيستعملها فيما يوازي هذا الذي أنفقه عليها 

لن الشرع قد أذن له.

ع
   قال:  ان�ه ل�م
 ي��ر
ج� إل الراهن وصورة ذلك كأن يأخذ أي و�إ�ن
 أ�ن�
ف�ق� ع�ل�ي
ه� ب�ل� إ�ذ�ن� ر�اه�ن� م�ع� إ�م
ك�

الرتن من الراهن ساعة رهنا) ث وجد أن الساعة با بعض الدوش والعيوب فذهب وأصلحها وهو 

يستطيع أن يستأذن صاحبها فهل يصح أن يرجع إل صاحبها وهو الرتن ويطلب منه مبلغ تصليح 

 أي وإن تعذºر الذن و�إ�ل1 الساعة؟ الواب ل, لن إصلح الساعة ليس مأذون له فيه مع إمكانه. قال:

ل�ه� إ�ن
 ن��و�اه� 
ث� �ق�ل- م�م1ا أ�ن�
ف�ق�ه�, و�ن��ف�ق�ة� م� 
 نثل لذا وهذا الثال ل يصلح فيه الساعة فهب أن الرهن ر�ج�ع� ب�ال

كان شاة) ث أصاب هذه الشاة مرض واحتاجت إل طبيب بيطري ليعالها أو احتاجت إل دواء الن 

صاحب الشاة موجود فمثل) ذهب الرتن إل الطبيب البيطري ودفع أجرة النقل ومصاريف الدواء بدون 

الرجوع إل صاحب الشاة واستئذانه وهو يستطيع الستئذان فهل يستطيع أن يرجع إليه ويطالب بقيمة 

أي إذا تعذºر عليه استئذانه مثل أن يكونو�إ�ل1 ما أنفقه على شاة الراهن ؟ ل لنه متبع. الصورة الثانية: 

صاحب الشاة غي موجود مسافر ول أستطيع أن اتصل به فماذا أفعل أترك الشاة توت أم انفق عليها؟ 

انفق عليها، إذا أنفقت عليها هل أستطيع أن ارجع إل مالكها وأطلب منه قيمة النفقة؟ الواب فيه 

ل�ه� إ�ن
تفصيل، قال الصنف: انتبهوا لذا التفصيل الذي سيذكره، 
ث� �ق�ل- م�م1ا أ�ن�
ف�ق�ه�, و�ن��ف�ق�ة� م� 
 و�إ�ل1 ر�ج�ع� ب�ال

 أول نقول سيجع إن نوى الرجوع إذا) أنا لا عالت الشاة بأحد صورتي إما إن عالتها بنية أن ن��و�اه�

أرجع إل صاحبها وآخذ منه قيمة هذا العلج فإذا كانت هذه نيت فأنا غي متبع إذا) أنا دفعت الال 
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بنية الرجوع إل صاحبها فأستطيع أن أرجع لكن لو أن ل أنوي الرجوع ونويت به التبع فهل استطيع 

 يعن يستطيع أن يرجع إن نوى إ�ن
 ن��و�اه�أن ارجع ف نيت وأعود إل صاحبها؟ ل فإذا) قول الصنف: 

الرجوع أما إن ل ينوي الرجوع فل لاذا؟ كل من أنفق نفقة على وجه التبع فليس له أن يرجع ف هذا 

التبع لكن من أنفق بنية الرجوع يكن أن يرجع ف الصل لكن إذا كان بدون استئذان وهو يستطيع 

الستئذان فيعتب متبع، فل تأت تنفق على مال مثل أو تنفق على ولدي أو تنفق على بيت ث تأتين 

وتقول أنا أنفقت على بيتك هات، أقول لك ما وكلتك ف هذا ول أذنت لك بذلك لكن إذا تعذر 

ث�
ل�ه�الرجوع علي وحصلت نفقة بنية الرجوع يرجع، قال الصنف:  �ق�ل- م�م1ا أ�ن�
ف�ق�ه�, و�ن��ف�ق�ة� م� 
 يعن ف ب�ال

صورة الشاة أنا جئت بطبيب بيطار وعالت هذه الشاة ببلغ مائة ر ونويت الرجوع أرجع بكم؟ أرجع 

بائة ر، هب أن علج هذه الشاة يساوي خسي فقط لكن أنا عالتها بائة يعن بالغت ف العلج 

فهل استحق مائة أم خسي أي استحق ما أنفقته فعل أم نفقة الثل؟ نفقة الثل لن الزيادة عن نفقة 

الثل منك أصبح تبع. 

ن� يعن العاريةوم�عار6   قال الصنف:  
أي لو استعرت مثل دابة أو استأجرت دابة أو  وم�ؤج�ر6 ومود�ع6 كر�ه

وضعت الدابة عندي أمانة ففي مثل هذه الصور حصل لا مرض ولزم علجها فما الذي يلزمن؟ يلزمن 

أول أن استأذن فإن تعذر الذن انفق عليها بنية الرجوع وأرجع، أو أنفق عليها بغي نية الرجوع ول يوز 

ن· أن أرجع هذا معن قول الصنف: . بقيت صورة واحدة وهي هب أن هذا وم²عارÉ وم²ؤج±رÉ ومود±عÉ كر±ه³

شى هلكه يعن كنا الول نثل باليوان لكن لو كان الراب أو  الرهن أصابه شيء من التلف ول ي²

التلف الذي أصاب الرهن أي أن الرهن نفسه الذي أصابه التلف ليس حيوانا كدار مثل أصابا خراب 
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يعن الرهن و�ل�و
 خ�ر�ب� فهل أنفق على هذه الدار وأرجع على صاحبها أم أتركها ترب؟ قال الصنف: 

إذا) لو كانت السألة شاة ستموت ل يكن تركها فلبد من استدراكها  ف��ع�م�ر�ه� ر�ج�ع� ب�آل�ت�ه� ف��ق�ط 
كالدار

نعم تنفق بنية الرجوع أما مسألة أنه مثل رهن عندك عمارة وأصاب هذه العمارة تلف ل يتاج إل 

استدراك يعن تركه ل يضر فأتركها ول أصلحها لن إصلحها ليس ضرورة يقول لو أنه خرب الرهن 

فعمره الرتن يرجع باللة فقط واللة يقصد با الواد فقط فمثل) إذا تلفت أبواب دار فاشتى لا أبواب 

وأنفق على تركيب هذه البواب فهل له أن يرجع ويطالب بقيمة هذه البواب وقيمة تركيب هذه 

البواب؟ ل ليس له ذلك لكن له أن يأخذ البواب لنا ملكه فعل) وهذا ف حالة أن الصلح ليس 

ضرورة لكن إذا كانت هناك ضرورة فمثل) إذا حصل الشكال ف الكهرباء وإن ل يصلح عدادات 

الكهرباء قد يتق البيت فيصلح الكهرباء وإن نوى الرجوع يرجع وإن ل ينوي الرجوع فل يرجع. لكن 

وبعد ذلك الضمان باب الضمان أحكام الضمان قال  ما يكن تأجيله فإنه يؤجل ول يستعجل فيه.

الصنف رحه ال:

ك�ام� ا�لض1م�ان� 
أ�ح
ائ�ز� الت1ص�ر/ف� ح/ ض�م�ان� ج� ، اكتبوا تعريف الضمان ما هو الضمان؟ قال: التزام ما وجب على غيه   و�ي�ص�

مع بقائه على الصل، مع بقاء يعن وجوبه على الصل. إذا) الضمان هو أن يأت إنسان ويلتزم بشيء 
، وجوبه على الغي يسمى ضمان ويسمى اليوم يقال وجب على غيه مع أن هذا الواجب على غيه باق·

. لا كفالة غرم وأداء. قال الصنف:  و�ي�ص�ح/ ض�م�ان� ج�ائ�ز� الت1ص�ر/ف�

ح/ ض�م�ان�   قال الصنف: والضمان: هو التزام ما وجب على غيه مع بقائه على الصل. قال:  و�ي�ص�
ائ�ز� الت1ص�ر/ف�  إذا) الضمان هو ما يسمى كفالة الغرم والداء كأن يضمن النسان مال) أو شيئا) وجب ج�

على الغي, فلن يب عليه أن يدفع قيمة السيارة ألف ر أو عشرة آلف ر هذه العشرة آلف ر 

تلزم هذا الذي اشتى السيارة فلو طلب ضامن وجئت وقلت أنا أضمنه ف العشرة آلف ر أصبحت 
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العشرة آلف ر يطالب با من؟ يطالب با الضامن والضمون عنه الذي اشتاها إذا) تصبح هذه العشرة

آلف ر ف ذمة شخصي، لو جاء بأكثر من ضامن فنقول تصبح هذه القيمة ف ذمة هؤلء جيعا، 

ائ�ز� كل من ضمن عن غيه شيئا والتزم ما وجب على غيه فإنه يلزمه. قال الصنف:  و�ي�ص�ح/ ض�م�ان� ج�
 وجائز التصرف هو الر الكلºف الرشيد لن الضمان التزام مال والتصرف ف الموال ل يصح الت1ص�ر/ف�

إل من جائز التصرف وهو حر ليس عبد، مكلف أي بالغ عاقل، رشيد ليس سفيها، فلو كان سفيها 

مجور عليه ل يصح تصرفه ف ماله فعند ذلك ل يصح ضمانه ف عي الال أي ل يضمن ف مال 

ب� ع�ل�ى غ�ي
ر�ه�, ل� ال�م�ان�ات�   و�ي�ص�ح/ ض�م�ان� ج�ائ�ز� الت1ص�ر/ف�بعينه. قال الصنف: يعن م�ا و�ج�ب� أ�و
 س�ي�ج�

ل يصح ضمان المانات كأن تأت لشخص وتقول: ضع عندك هذا البلغ أمانة لكن أحضر ل ضامنا) 

يضمنك. فمثل هذا الضمان ل يصح لن المانات غي مضمونة أصل) يعن إذا وضعت أمانة عند 

شخص فتلفت ل تطالبه لنه أمي إما أن تثق به فتضع عنده الال أو ل تثق به ل تضع عنده الال 

ل� ال�م�ان�ات� فالمي ل يضمن إل إذا فرط أو تعدى فلذلك ل يصح ضمان المانات. قال الصنف: 
أي يوز ف التعدي ف المانات فيمكن أن تطلب ضامن على التعدي ف المانة ب�ل� الت�1ع�د-ي ف�يه�ا, 

فتقول مثل): ضع عندك هذه المانة لكن أحضر ل ضامنا) ف حال تعدÂيك يضمنك هو ف سداد قيمة 

هذه المانة، فيجوز ذلك. إذا) أقول له ضع هذه المانة عندك وقيمة هذه المانة ألف ر وأريد منك 

ضامن يضمنك ف حال تفريطك أو تعديك فإن هذا الضامن يدفع عنك اللف ر، يوز هذا أم ل؟ 

يعن يوز لن المانات ف أصلها غي مضمونة أما التعدي فإنه  ب�ل� الت�1ع�د-ي ف�يه�ا, قال الصنف:

ز
ي�ة �  مضمون، تضمن المانة إذا تعدى أو فرط فيها. قال:  إذا) ما هي الشياء الت ل يدخلها ولو�ل� ج�

يصح فيها الضمان؟ قال: المانات هذا الول، والثان الزية, والزية قلنا أنا عبارة عن عقد يكون مع 
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الكافر نقره بوجب هذا العقد على كفره ف مقابل أن يدفع الزية وأن يلتزم أحكام السلم, يقول هذه 

الزية ما يصح أن نأخذ ضامن على أهل الذمة الذين عقدنا معهم عقد الزية، ل نأخذ ضامن لاذا؟ 

قالوا لن الضامن يعن فوات الصغار أليس ال يقول: ﴿حت يعطوا الزية عن يد· وهم صاغرون﴾ فإذا 

جاء بضامن فمن الذي يدفع الزية الن؟ إما هو أو الضامن فإذا دفعها عنه الضامن قال فات الص±غار.

, قال:  
إذا) فمن هو الذي ل نشتط رضاه إذا)؟ قالوا الضامن هو الذي تبع و�ش�ر�ط� ر�ض�اء� ض�ام�ن� ف��ق�ط

باللتزام، والضمون عنه أو الضمون له هل نشتط رضاها؟ ل طبعا، الضمون له هو صاحب الدين 

والضمون عنه الذي يلزمه الدين أصل فكل هؤلء ل يشتط رضاها فيمكن إنسان أن يضمن فلن 

يقول أنا أضمن فلن وأسدد عنه اللف ر بدون رضاه ول يشتط ذلك. إذا) ل يشتط رضا الضمون 

عنه أو الضمون له وإنا يكفي رضا الضامن لنه هو التبع أما الثان الضمون له الذي يطالب بالال 

 و�ل�ر�ب- ح�قo م�ط�ال�ب�ة� م�ن
 حت ولو ل يرضى لنه له ألف ر يأخذها من زيد أو من غيه. قال الصنف:
ه�م�ا 
ن�  إذا) صاحب الدين إذا جاء الوقت يطالب من؟ هل يطالب الضامن أو الضمون عنه أو ش�اء� م�

مطالبة الثني أو يطالب من شاء؟ يطالب من شاء يعن له أن يطالب الصيل وله أن يطالب الضامن 

لن الق أصبح ف ذمة الثني فيطالب من شاء منهما، فإن طالب الصيل وسدد تبأ ذمة الضامن ولو

طالب الضامن وسدد، فما الذي يدث للصيل-الضمون عنه-؟ ل تبأ ذمته وللضامن مطالبته. انتقل 

الصنف إل الكفالة:

ال
ك�ف�ال�ة�ف�ص
ل6 في 

ح/ ال
ك�ف�ال�ة�   ، ما هي الكفالة؟ تعريفها: التزام رشيد· إحضار من عليه حقÉ مال لربه -أي لصاحب و�ت�ص�
الق الال-. إذا) صورة الكفالة ما هي؟ الكفالة تشبه الضمان فهي عقود توثيق ت²وثºق با القوق لكن ف
الضمان الضامن يلتزم بالقيمة أما ف الكفالة فالكفيل ل يلتزم بالقيمة ولكن يلتزم بإحضار بدنه فإن 
أحضر البدن برأ وانفكت عنه الكفالة وإن ل يستطع إحضاره يتحول إل ضامن ويدفع عنه.
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ن�   قال الصنف:  
ح/ ال
ك�ف�ال�ة� ب�ب�د الكفالة م�ن
 ع�ل�ي
ه� ح�ق� م�ال�ي�, بإحضار بدن من عليه حق مال و�ت�ص�
تكون بإحضار بدن من عليه حق مال وليس بالال ابتداء) لكن إذا تعذºر الحضار بالبدن فإنه يصبح 

ان��ه�ا بالال. قال:  ح/ ض�م� يعن ببدن من عنده عي يصح ضمانا أو مضمونة كالعارية و�ب�ك�ل- ع�ي
ن� ي�ص�
مثل يعن جاءن شخص وقال أعرن هذا الكتاب فأعرته وطلبت منه كفيل، الكفيل ما هو دوره؟ يضر 
بدن هذا الشخص الذي عنده هذه العينة فإذا أحضر الشخص برء وإل يضر ل قيمة هذه العي 

, الضمونة. قال الصنف: 
لن الكفيل هو التبع بالتزام إحضار البدن فإذا)   و�ش�ر�ط� ر�ض�اء� ك�ف�يل� ف��ق�ط
يشتط رضاه فل كفالة بالجبار ول ضمان بالجبار إذا) الضمان والكفالة هو تبع من شخص أو طرف
ثالث بي الثني م²ط±الب وم²طا́لب فيأت شخص ثالث بينهما وهذه الطالبة إما بضمان وإما بكفالة إذا) 
الضامن والكفيل متبع فيشتط رضاه، قال الصنف رضا كفيل فقط نفهم من هذا أنه ل يشتط رضا 

, الكفول ول الكفول له. قال الصنف: يعن الكفول هذه صورة إذا مات الكفول فكيف  ف�إ�ن
 م�ات�
 الكفيل. ب±ر́ئ± يعن فإن مات الكفول ب±ر́ئ±يضر الكفيل بدنه؟ إذا) هذه الصورة الول قال فإن مات 

 ف الصورة الول إذا مات الكفول قبلأ�و
 ت�ل�ف�ت� الع�ي
ن� ب�ف�ع
ل� الل1ه� ت��ع�ال�ى ق��ب
ل� ط�ل�ب� ب�ر�ئ�الصورة الثانية: 
 لكن لو مات بعد الطلب بعد أن طالبن مات معناه ل أبرأ يعن جاء طالب قال بأالطلب فالكفيل ي

أحضر هذا الكفول بعد أن طولبت بإحضاره مات فأنا الن مطالب بإحضاره فإذا ما أحضرته حت 
مات إذا) أنا أتمل عنه، لكن قبل الطلب مات هذا الكفول إذا) أبرأ، الصورة الثانية إذا كفلت رجل) 
بسبب عي· مضمونة ككتاب· مثل) فإذا تلف الكتاب بفعل ال تعال أبرأ من هذه الكفالة ولكن هذا قبل
الطلب أما بعد الطلب فل أبرأ وأدفع قيمته وإذا تلفت بفعل أحد· من البشر فإنه ي²طالب هذا الذي 
أتلفها.
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ف�ص
ل6 في ا�ل
ح�و�ال�ة�

 وهذه مسألة جديدة الوالة، ما هي الوالة؟ قال نقل دي³ن· من ذمة· إل و�ت�ج�وز� ا�ل
ح�و�ال�ة�  قال الصنف: 
ذمة تسمى حوالة، كيف نقل دين من ذمة إل ذمة؟ إذا أحلت شخص على شخص· آخر فالشخص 
الول مثل) يطالب الثان بألف ر والثان يطالب الثالث بألف ر فإذا أحال الثان الول وقال له: 
اذهب إل الثالث خذ منه اللف ر, تبأ ذمة الثان فقبل الحالة كانت ذمة الثان مشغولة للول وذمة
الثالث مشغولة للثان وبعد الوالة برأت ذمة الثان وأصبحت ذمة الثالث مشغولة للول وهذا ف حالة 
حدوث الوالة وتوافر شروطها وإل فالذمة تبقى مشغولة كما هي، هذا معن أن الوالة هي نقل دين 
من ذمة إل ذمة.

ت�ق�ر{ �   قال الصنف:  
وهذا هو الشرط الول ومعناه على الثال السابق أن و�ت�ج�وز� ا�ل
ح�و�ال�ة� ع�ل�ى د�ي
ن� م�س
الثان أحال الول على الثالث على أي أساس؟ لنه يطالبه ببلغ فلبد لكي تصح حوالة الثان عندما 
ييل الول على الثالث أن تكون ذمة الثالث مشغولة للثان بدي³ن· مستقر وليس بدين غي مستقر, قابل 
للنقض, ما هو الدين غي الستقر القابل للنقض؟ لو تذكر باب اليار لو كان هناك بيع ف زمن اليار 
إذا كان بي الثان وبي الثالث مطالبة مال فباعه سلعة وهناك خيار قائم لدة ثلثة أيام فأنا الن أطالبه 
بقيمة هذه السلعة واليار قائم, فمادام اليار قائم هل الدين استقر أم ل يستقر؟ ل يستقر, لاذا؟ 
لحتمال الفسخ إذا) ل أحيله على دين ل يستقر فعندما أقول له أحلتك يا أيها الول على الثالث 
تكون مطالبت للثالث بدين مستقر ف الذمة وليس بعقد جائز يقبل الفسخ, أما إذا كان الدين الذي 
بين وبينه بسبب مبيع ف زمن اليار فهذا معناه أن الدين ل يستقر لنه يكنه أن يفسخ .

 الثان وعمرو الثالث فبعتك هذا الكتاب بائة ر 2  نعيد الصورة: كيف يكون الدين الستقر؟ أنا رقم 
ول تسدد الائة ر وبين وبينك خيار لدة عشرة أيام ونن مازلنا ف اليوم الثان فالن أنا أطالبك بكم 
أطالبك بائة ر فهل هذا الدين استقر ف ذمتك أم ل؟ ل يستقر, لاذا؟ لن اليار قائم, ف هذه الفتة
ونن مازلنا ف اليوم الثان واليار مدته عشرة أيام جاءن إيهاب يطالبن بائة ر هب أنن كنت 
اقتضت منه مائة ر فجاء يطالب با فقلت له اذهب فقد أحلتك على عمرو فخذ منه الائة ر فهل 
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ر=اتصح هذه الوالة؟ ل, لن دين عند عمرو ليس مستقر   
ت=ا و�و�ص
ف=ا و�ق�د 
ن
س=ا و�و�ق� ي�
ن�ان� ج�  إ�ن� ات�1ف�ق� الد1
وهذا هو الشرط الثان فلبد من اتفاق الدي³ني ف ماذا ؟ ف النس كيف ؟ يعن هذا يطالبن بائة ر 
وأنا أطالب عمرو بائة ر فهل يكن أن أحيله أم ل ؟ نعم لنه جنس واحد لكن لو اختلف النس؟ 
كأن كان يطالبن بائة ر وأنا أطالبه بائة دينار فهل يكن أن أحيله بأن أقول له خذها من فلن مائة 
دينار؟ ل يصح لختلف النس. وف الوقت كيف ؟يعن هو يطالبن الن وأنا أطالبه بعد شهر أي أن 
الدين ي²ستحق بعد شهر والدي³ن من الثان للثالث ي²ستحق اليوم فهل يستطيع أن ييله؟ الواب ل., وف
الوصف ولكن يقولون أن الوصف يدخل وما يدخل فمثل) يقولون ف القيم قديا) نقود صحيحة ومكسرة
فإذا كان فيها وصف كذلك ولو قلنا مثل) تر سكري بتمر سكري فلبد أن يتفقا ف النس وف الوصف
. وف القدر أي إذا كان البلغ الول مائة ر وكان البلغ الثان خسي ر فل ستطيع أن ييله بالائة 
كاملة لعدم اتفاق القدر لكن هل أستطيع أن أحيله على خسي من دي³نه ؟ نعم يكن ذلك لنه قال 
إن اتفقا ف القدر.

س�ه�   قال:  
س�ة� م�ن
 ع�ش�ر�ة� و�ع�ك 
س�ة� ع�ل�ى خ�م 
ح/ ب�خ�م  أي إذا كان يطالبه بمسة وهو يطالبه بعشرة و�ت�ص�
فأحيله بمسة على خسة من عشرة والمسة الثانية تبقى ل أنا, أو بالعكس هو يطالبن بمسة وأنا 
أطالب عمرو بعشرة فأحيله بمسة من عشرة على خسة فقط. فالوالة تت ف كم ؟ ف خسة على 
خسة ولنتك الفاضل لنه ل يؤثر الهم أن تكون الوالة نفسها ف قدر· واحد والعكس بأن يقول بمسة
من عشرة على خسة فقط وهذه صورة العكس.

يل�   قال:  فالذي ييل لبد من رضاه فلول رضائي لا صحت الوالة لنن أنا صاحبو�ي��ع
ت�ب��ر� ر�ض�ا م�ح�
القرار وأنا الذي أحيل فأنا الطا́لب والطال±ب فيشتط رضا اليل لنه صاحب العقد .
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ت�ال� ع�ل�ى غ�ي
ر� م�ل�يء   قال:  
من هو التال ؟ف الثال السابق أنا أحلت على رقم واحد, الول علىو�م�ح
حال عليه ل ي²شتط رضاه لكن

²
حيل لبد من رضاه والطرف الثالث وهو ال

²
الثالث فالطرف الثان وهو ال

حتال هل ي²شتط رضاه أم ل ؟ الصنف قال:
²
ت�ال� ع�ل�ى غ�ي
ر� م�ل�يءالطرف الول وهو ال 
 معن كل  و�م�ح

حتال هذا أحيانا) نشتط رضاه وأحيانا ل نشتط رضاه فإذا كنت سأحيله على رجل· مليء
²
الصنف أن ال

أي عنده مال وقادر على الوفاء وغي ماطل ويكن إحضاره ف ملس الكم لو ماطل فهذا مليء فيلزمه
أن يتال ول تلزم موفقته لاذا ؟ لن النب صلى ال عليه وسلم أمر بذلك وقال: "إذا أ²تبع أحدكم على 
مليء· فليتبعه" لكن إذا كان الطرف الثالث غي مليء؛ م²فلس أو فقي أو ما عنده مال أو رجل ماطل ل
حتال فإن رضي على نفسه بذا النقص 

²
يعطي الناس حقوقها فهنا نشتط رضا الطرف الول وهو ال

وبذا العيب تصح الوالة وإن رفض فل تصح. إذا) بالنسبة للمحيل لبد من رضاه أما بالنسبة للمحتال 
فهل نشتط رضاه أم ل؟ إذا كان على غي ملئ فهذا فيه ضرر فل تصح الوالة إل برضاه لنه إذا تمل
هذا الضرر ورضي به فتصح الوالة وإن أب هذا الضرر فل, لكن إذا كنت سأحيله على رجل ملئ فإنه 
يلزمه أن يتال وليس له أن يرفض ذلك.

ف�ص
ل6 في الص/ل
ح�

  تعريف الصلح: هو عقدÉ ي²توصºل به إل إصلح· بي متخاصمي. يقول يتوصل بذا العقد إل الصلح
بي متخاصمي فإذا أصلحنا بي التخاصمي بعقد سينا هذا العقد صلح.

م�ان�   قال:  
�م
و�ال� ق�س 
 لن الصلح قد يكون ف غي الموال يكون بي الزوجي , وقد و�الص/ل
ح� ف�ي ال
يكون بي السلمي والكفار وقد يكون بي مسلمي ومسلمي فالكلم الن على الصلح ف الموال 

ق�
ر�ار�فقط �
 فالصلح إما إقرار وإما إنكار فالقرار صورته كأن يكون هناك شخصان  أ�ح�د�ه�م�ا: ع�ل�ى ال
شخص مدعي وشخص مدعى عليه فالذي يدعي يطالب بألف ر والطرف الثان إما أن يقر بأن يقول
نعم هناك ألف ر لكن ما عندي, ث يتصالا فإن أقر ث تصالا فيكون هذا الصلح على إقرار, والصورة
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الثانية كأن يقول أنا أطالبك بألف ر فيقول : ل ليس لك شيء عندي..وينكر ث بعد النكار 
يتصالان فماذا يسمى الصلح هنا؟ فيكون هذا الصلح على إنكار, وعليه فإن الصلح إما أن يكون 
على إقرار أو على إنكار وكلÉ له أحكامه.

   والصلح على القرار نوعان: فإذا طالب الول الثان بألف ر ف ذمته يقول أنت أخذت من ألف 
ر ول تعدها, الن صلح القرار معناه أن الطرف الثان ماذا يقول؟ مقر أم ل ؟ مقر, فتقول هات 
اللف ر فيقول ما عندي, فهنا قد يتصالا يتفقا على نوعي من التفاق إما أن ينتهي التفاق على 
أن ي²سقط عنه جزءا) من هذا البلغ وي²سدد بقيته, كأن يقول بعد كلم طويل وماطلة يتفقا على دفع 
خسمائة ر وإبرائه ف المسمائة الخرى وهذه الصورة تسمى إبراء. بأن تطالبه بألف فدفع خسمائة, 
والمسمائة الخرى أين ذهبت؟ أبرأته با.

   أما الصورة الثانية ففي نفس الثال يطالب الول باللف ر فيقر الثان ولكن ليس عنده , فيعرض 
عليه يقول فبدل هذه اللف ر يعطيه مثل) هذه الساعة بدل اللف ر  فهل الصورة الثانية هذه إبراء 
أم معاوضة ؟ معاوضة, أنت لك ألف وأنا مقر باللف ر فكأن أبيعك هذه الساعة ف مقابل اللف 
ر الت تطالبن با فتكون معاوضة, فالصورة الول إبراء والثانية معاوضة. والسؤال مت تكون إبراء.

ن
س� ال
ح�ق-    ومت تكون معاوضة ؟ : ا�لص/ل
ح� ع�ل�ى ج� ع�ان� 
كيف؟ فإذا طالبه بألف ر صاله  و�ه�و� ن��و
على خسمائة ر, أي على نفس النس, فصاله على الق بنسه, على اللف ر بمسمائة ر 
النس ف الول ر وف الثان ر أو طالبه بائة كيلة من الب وصاله على خسي كيلة إذا) هذه هي 

ي
ن� أ�و
 ع�ي
ن� ف��ي�ض�ع� أ�و
 ي��ه�ب� ل�ه� ا�ل
ب��ع
ض� و�ي�أ
خ�ذ� ا�ل
ب�اق�ي, الصورة الول وهي البراء  م�ث
ل� أ�ن
 ي�ق�ر1 ل�ه� ب�د�
ح/ ت��ب��ر/ع�ه� ب�غ�ي
ر� ل�ف
ظ� ص�ل
ح� ب�ل� ش�ر
ط� ح/ م�م1ن
 ي�ص�  وهذه الصورة الول إذا صاله عن الق بنسه ف��ي�ص�
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وهي صورة البراء فقول الصنف أنه يصح لكن بغي لفظ الصلح فكلمة الصلح معناها العاوضة ول 
يصح أن يعاوضه فل يصح أن يطالبه بألف فيقول له أدفع لك بدل اللف خسمائة أي أشتي اللف 
بمسمائة, هل يوز شراء اللف بمسمائة؟ ل. لاذا؟ لن اللف تباع بألف فإذا تاثل النسان فمعناه
اشتاط التقابض والتماثل إذا) ل يصح أن يكون ف حالة البراء أن يكون بلفظ الصلح بل الصحيح أن 
يكون إبراء فقط ي²سقط عنه المسمائة فقط أما إذا كان بلفظ الصلح فمعناه أنه باع اللف بمسمائة 
وهذا ل يوز, وكذلك هناك شرط ثان وهو بل شرط فل يشتط عليه فيقول أبرأتك على أن تعطين 
خسمائة فيقول البراء ل يصح به الشرط إن أردت أن تبأه فأبرأه قل له أسقطت عنك المسمائة لكن
ل تشرط عليه أن البراء مشروط بالدفع.

    إذا) باختصار: الصلح الول ف القرار والقرار له صورتان صلح على الال بنسه وهذا يعتب إبراء, 
يصح بلفظ البراء ول يصح بلفظ الصلح لن الصلح معاوضة ول يصح أيضا بالشرط السبق لن 

ي
ن� أ�و
 ع�ي
ن� ف��ي�ض�ع� أ�و
 ي��ه�ب� ل�ه� ا�ل
ب��ع
ض� البراء ل يصح معه شرط قال الصنف:  م�ث
ل� أ�ن
 ي�ق�ر1 ل�ه� ب�د�

ح/ ت��ب��ر/ع�ه� ح/ م�م1ن
 ي�ص� ب�غ�ي
ر� ل�ف
ظ�  لن البراء تبع فما يصح من غي جائز التصرف و�ي�أ
خ�ذ� ا�ل
ب�اق�ي, ف��ي�ص�
 فيصح لكن بغي كلمة الصلح لن كلمة الصلح تعن العاوضة ومثل هذا العقد ل يصحص�ل
ح� ب�ل� ش�ر
ط�

فيه العاوضة قال بل شرط.

ه� الثان من نوعي صلح القرارا�لث1ان�ي  قال:  ن
س�  ومثلنا له بأنه يطالب بألف ر فعوضه  ع�ل�ى غ�ي
ر� ج�
ف�إ�ن
 ك�ان� ب�أ�ث
م�ان� بالساعة فهذا الصلح هل نعتبه إبراء أم معاوضة ؟ معاوضة فنعامله معاملة البيع, قال: 

س�ه� ف��ب��ي
ع6 يعن حكمه حكم الصرف ي²شتط فيه التقابضع�ن
 أ�ث
م�ان� ف�ص�ر
ف6 
  و�ب�ع�ر
ض� ع�ن
 ن��ق
د�, و�ع�ك
فإذا كان بيع سيدخله ما يدخل عقد البيع من أحكام ما هي الحكام الت تدخل عقد البيع ؟ خيار 
الشرط يدخل إذا حصل التفاق بي الثني وخيار اللس وخيار العيب إذا) نعود للصورة فإذا طالب 
الول بألف ر فصاله الثان على اللف ولكن ليس عنده ألف لكن سيعطيه ساعة بدلا فهذا الصلح 
كأن الثان ل يدفع ولكن كأنه باع الساعة مقابل ألف ر فهذه الصورة هل تعتب إبراء أم معاوضة؟ تعتب
معاوضة ولكن إذا أخذ الساعة فوجد أن هذه الساعة تالفة أو با عيب يردها بيار العيب لنه بيع 
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ومثال آخر إذا طالبن بألف ر فقلت له أعطيك مائة دينار فبيع الريال بالدينار يعتب صرف يشتط فيه
التقابض, فإذا قلت له أعطيك مائة دينار فيصح الصلح بشرط أن أقبضه الائة دينار, أو هو يطالبن 
بذهب فقلت ليس عندي ذهب لكن أعطيك بدله فضة فهل يصح أم ل؟ يصح بشرط التقابض لنه 
صرف. إذا) الصورة الول أن يصاله على الق بنسه فهذا إبراء أو على غي جنسه ويسمى معاوضة.

ن
ك�ار�   قال: �
م� ا�لث1ان�ي: ع�ل�ى ال 
 يقول ل أطالبك بألف ر فأقول ل آخذ منك ألف ر ول ال
ق�س
تستحق من شيء ففي هذه الالة  إذا أنكر الدºعى عليه فكيف يصال؟ هل يكن أن يصال؟ نعم 
يصال ليفض الصومة فقط فل يصال لنه معتقد أن له حق لكن النسان أحيانا قد يبذل شيء من 

, أ�و
 ي�س
ك�ت� ماله ف مقابل إناء الصومة وفض النزاع. قال:  ث�م1 لكن ما يقر ب�أ�ن
 ي�د1ع�ي� ع�ل�ي
ه� ف��ي��ن
ك�ر�
ح/ مثل هذا العقد إذا) يوز مثل هذا العقد , لكن ماذا نعتبه؟ إبراء أم معاوضة؟ قال:  ي�ص�ال�ح�ه� ف��ي�ص�

 فهذه الصورة الثانية مسألة النكار هي  و�ب��ي
عا= ف�ي ح�ق- م�د1ع� يعن الدعى عليهو�ي�ك�ون� إ�ب�
ر�اء= ف�ي ح�ق-ه�
إبراء ف حق طرف وهو النكر لن النكر يقول أعطيك الساعة ول تعتقد أنا عوض أي أنك ل 
تستحق من شيء وإنا أعطيتك الساعة هبة وبالنسبة للذي يطالب عندما أخذ الساعة أخذها عل أنا 
عوض الق الذي يستحقه إذا) أصبحت بيع ف حقه, إذا) ينبن على هذا أنه إذا قال أطالبك باللف ر
فقلت ليس لك حق عندي ث طالبن وشاغبن ..فأحببت أن أرتاح وأقطع هذه الصومة فقلت أعطيك 
الساعة بدل عن هذا البلغ الذي تطالبن به فأخذ الساعة فبالنسبة له هل هو بيع أم إبراء؟ بيع, فلو 
ظهر ف الساعة عيب له أن يرجع بيار العيب لكن بالنسبة ل أنا فقد أبرأته فليس بيعا).

ه� ف�الص/ل
ح� ب�اط�ل6 ف�ي ح�ق-ه�  قال:   كيف علم كذب نفسه؟ لو أن أحدنا كاذب و�م�ن
 ع�ل�م� ك�ذ�ب� ن��ف
س�
وهو يعلم أنه كاذب فهل الصلح صحيح ف حقه؟ ل ليس صحيح ف حقه لنه م²بطل وهو يعلم أنه 
م²بطل.
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و�ار� ث ا�ل
ج� ف�ص
ل6 في م�ب�اح�
ار�ه� أ�و
 ه�و�ائ�ه� غ�ص
ن� ش�ج�ر�ة� غ�ي
ر�ه�   قال الصنف:  د� ه� أ�و
 ج� فالن أنا عندي أرض و�إ�ذ�ا ح�ص�ل� ف�ي أ�ر
ض�

حصل فيها غصن شجرة غيي فهل أنا أملك الرض فقط أم الرض والواء ؟ الرض والواء فإذا دخل 
غصن شجرة غيي ف أرضي فمعناه أنه صار اعتداء على الرض, أو جداره أي غصن شجرة صار ف 

 أ�و
 غ�ر
ف�ت�ه� ل�ز�م� جداره أو هوائه معناه يكون غصن الشجرة ف أرضه أو ف هوائه أو تكون على جداره 
إزالة هذا العتداء الذي حصل على فإذا حصل غرفة غيي ف أرضي مثل يقول لزم إزالته إي إ�ز�ال�ت�ه� 

أرضي سواء كان غصن أو بناء أو غي ذلك

م�ن� م�ا ت�ل�ف� ب�ه� ب��ع
د� ط�ل�ب�قال:  فهنا أمران يلزمه أن يزيل ما وضع ف أرضي ويلزمه أيضا) أن يضمن  و�ض�
ما أتلف من أرضي, إذا) يلزمه الزالة وضمان التلف الذي حصل ف أرضي إذا طالبته بذلك أي إذا 

ب��ر
 ف�ي ا�ل
غ�ص
ن� رفضف�إ�ن
 أ�ب�ى طالبته بذه الزالة فلم يزل فما تلف بعد ذلك فإنه يضمن. قال:  
 ل�م
 ي�ج
ما هو نوع التعدي هنا؟ إن كان التعدي أنه بن ف أرضي في²جب على إزالته أما إذا كان التعدي بالغصن 
ب ف الغصن  ب صاحب الغصن على أن يزيل هذا الغصن ؟ ل,ل ي² وهو ما جاء ف هواء أرضي فهل ي²
لاذا ؟! لن هذا الفعل من فعل الغصن وليس فعله هو, فلم يأت إل أرضك وبن وإنا غصن الشجرة 
تعدى إل أرضك فإن شئت تبقيها وإن شئت تقطعها أو تبعدها عنك.

 و�ل�و�اه�  إذا) إذا كان التعدي ببناء فيزيله غصبا لكن إذا كان بنحو غصن قال فإن أب ل يب ف الغصن 
ك�ن
ه� أي أن التضرر من الغصن يلويه 
م�يعن يقطع هذا الغصن ف��ل�ه� ق�ط
ع�ه� ما التوى ف�إ�ن
 ل�م
 ي�م 
 إذا) ب�ل� ح�ك

ف مسألة الغصن هل فعل الغصن هو فعل مالك الغصن أم ليس من فعل مالك الغصن ؟ ل ليس من 
فعل مالك الغصن فإذن إما أن يتك الغصن وإما أن يلويه وإما أن يقطعه ول يرجع إل القاضي

ت�ط
ر�اق�   قال:  
س يعن للدخول والروج وهذه هي السألة الثانية. والسألة الول أنه و�ي�ج�وز� ف��ت
ح� ب�اب� ل�
إذا بن ف أرضي فيلزمه إزالة ما بناه فإن أب يب على الزالة لكن الغصن ونوه ل يلزم لنه ليس من 
فعله.
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  انتقل الصنف إل مسألة فتح الباب إل الستطراق: فإذا كان إنسان له بيت على درب أي طريق فإما
أن يكون هذا الطريق نافذ أو غي نافذ أي مشت±ك أي طريق ليس بنافذ بل ينتهي, وإذا كان هذا الطريق
ينتهي فمن ير فيه؟ هذا الطريق مشتك بي مموعة يسكنون ف هذا الطريق وهم الذين يرون فيه, 
والدرب النافذ غي الشتك فأحكامه تتلف. مثال: زقاق تنتهي وعليه أربع بيوت فأصبح هذا الدرب 
غي النافذ هو من حق من؟ من حق هذه الربعة بيوت فهم الشتكي ف هذا الدرب.

ت�ط
ر�اق� ف�ي د�ر
ب� ن�اف�ذ�  قال: 
س ر�اج� ج�ن�اح� و�س�اب�اط� و�م�يز�اب�   لكن ل يوز و�ي�ج�وز� ف��ت
ح� ب�اب� ل� 
 ل� إ�خ
الناح مثل ما يسمى اليوم "البلكونة" أو سقف ل يتصل بالدار الخر أو خشب مدفون ف الدار 

يز�اب�مثل الكوبري مثل البلكونة متصلة بالدار. الثان: و�س�اب�اط� مثل ما يسمى اليوم بالبلكونة نوها  و�م�
 إذا) ل يوز أن يرج جناح أو ساباط أو ميزاب إل بإذن المام ؛ لن إ�ل1 ب�إ�ذ
ن� إ�م�ام� م�ع� أ�م
ن� الض1ر�ر�

المام هو الذي ينوب عن السلمي ف قضاء حوائجهم, قال مع أمن الضرر فإن و²جد ضرر فل يوز 
 و�ف�ع
ل� ذ�ل�ك� ف�ي م�ل
ك� جار� ودرب� مشترك حرام6 بل إذن مستحقوالمام ل يأذن لا فيه الضرر. قال: 

فإذا كان سيفتح هذا الباب أو سيخرج الناح أو سيعمل ساباط أو ميزاب فيحتاج إل إذن من؟ 
الستحقون يعن الشتكي ف هذا الدرب إذا) إذا سيفعل هذا ف درب· نافذ سيحتاج إل إذن المام وإذا 

ا و�ض
ع� خ�ش�ب�كان سيفعل هذا ف درب· مشتك يتاج إل إذن أهل الدرب والستفيدين منه, قال:  وك�ذ�
إل أل يمكن تسقيف6 إل به ول ضرر في�جبريعن على جدار فل يوز له أن يضع الشب على جدار 

يعن صاحب الدار, إذا) أنت ف البيت وعندك الدار الذي بانبك مشتك بينك وبي جارك أو هو 
لارك فهل يوز لك أن تضع الشب على الدار الواب ل, إل ف صورة واحدة وهي إذا أردت 
التسقيف وتعذر عليك أن تسقف إل بوضع الشب على الدار أو السقف على الدار فإذا كان ل 
يكن إل بذه الطريقة ول يتتب ضرر على الار لكن لو وجد ضرر على الار فل يوز ذلك, قالوا لن
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 ومسجد6 كدارالنب صلى ال عليه وسلم قال: "ل ينع جارÉ جاره أن يضع خشبة± على جداره" قال: 
فلو أن الدار الذي بوارك هو جدار مسجد فهل تضع عليه الشب للتسقيف أم ل ؟ كما سبق عند 

و�إ�ن
 ط�ل�ب� ش�ر�يك6 ف�ي ح�ائ�ط� أ�و
 س�ق
ف� الضرورة مع عدم الضرار بالسجد فعند ذلك يكن ذلك. 
ب�ر 
 هب أن هذا الدار الذي بينك وبي جارك اندم فمن يبنيه ؟ تبنيه أنتا�ن�
ه�د�م� ش�ر�يك�ه� ل�ل
ب�ن�اء� م�ع�ه� أ�ج

ب على البناء لن الصلحة للثني ولنه مستفيد ن��ق
ض� خ�و
ف� س�ق�وط�وجارك ولو رفض ي²  كذلك لو  ك�
أننا كنا نشى أن السقف يسقط فنحن مشتكي ف سقف واحد فخفنا أن يسقط في²جب أن يتكلف 

إ�ن
 ب��ن�اه� ب�ن�ي1ة� ا�لر/ج�وع� ر�ج�ع�معنا تكاليف هذا النقض أي الدم لن هذا دفع للضرر  فلو أن أنا ما  و�
رجعت لشريكي وبنيت الدار بدون الرجوع لشريكي فهل ل أن أرجع عليه وأطالب؟ إن ل أكن متبع 

و�ه�ونويت الرجوع أرجع 
ر6 و�ن�ح 
ا ن��ه  فإذا كان هناك أناس مزارعي مشتكي ف نر ويسقون منه وهذا  و�ك�ذ�
النهر احتاج إل إصلح فأصلحه بعضهم فيتحمل الصلح الكل ويرجع على الميع بقسطهم لن 
هذا ضرر وهذا المر دفعÉ للضرر والصلحة للجميع.

ر 
ف�ص
ل6 في الح�ج

ر: منع الالك من التصرف ف ماله لسوÂغ· شرعي. فإذا منعنا صاحب الال من التصرف    تعريف ال±ج³
ف الال بسبب· شرعي قيل له حجر والجر كما هو معلوم نوعان, فالنسان يجر عليه ف ماله 
جر عليه لظ  لسببي: إما لصلحته هو أي لظ نفسه أو لصلحة غيه أي لظ غيه ومن هو الذي ي²
غيه؟ الفلس الذي ليس عنده مال ل يكفي لديونه فهذا يجر عليه من أجل حقوق الناس وليس من 
جر عليه لظ نفسه فهذا مثل الطفل الصغي ف السن أجله هو فيقال هذا حجر لظ الغي وأما الذي ي²
جر عليه لصلحته هو لكي ل ي²ضيع ماله ول يتلفه. والنون والسفيه فهذا ي²

ر� ع�ل�ي
ه� ابتدأ الصنف بسألة الجر لظ الغي فقال:  
و�م�ن
 م�ال�ه� ل� ي�ف�ي ب�م�ا ع�ل�ي
ه� ح�الV و�ج�ب� ال
ح�ج
انتبهوا يا إخوان! النسان إذا كانت عليه ديون فكم حال له بالنسبة للوفاء؟ ثلثة ب�ط�ل�ب� ب��ع
ض� غ�ر�م�ائ�ه� 
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أحوال إما أن يكون عنده مال يكفي للديون فهذا نبه على الوفاء والصورة الثانية أن يكون عنده مال 

جر عليه إذا طالب أصحاب الديون بالجر فيحجر عليه, مثل يط±الب بألف ر أقل من الديون فهذا ي²

وعنده خسمائة ر فمعناه أن كل من يطالبه ببلغ سنعطيه خسي بالائة ما يطالب لنه هو ما عنده 

إل خسي بالائة من قيمة الديون. والصورة الثالثة إذا كان ما عنده شيء أصل) ل قليل ول كثي فهذا ل

نجر عليه ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرةÉ إل ميسرة﴾ إذا) ما نجر عليه لنه ل فائدة من الجر إن كان 

جر على ماله لنه ليس عنده مال لي²حجر عليه وإنا ي²نظر حت يصبح عنده  معسر ل شيء عنده ول ي²

عنده مال ل يفي ما يغطي الديون فمت يب الجر عليه؟و�م�ن
 م�ال�ه� ل� ي�ف�ي ب�م�ا ع�ل�ي
ه� ح�الV مال, قال: 

ار�ه�إذا طلب الغرماء جيعا أو بعضهم, قال: ب�ط�ل�ب� ب��ع
ض� غ�ر�م�ائ�ه� قال   يعن إظهار الجر حتو�س�ن1 إ�ظ
ه�

ف�ذ� ت�ص�ر/ف�ه� يكون الناس على بصية فل يعاملوه 
ر� يعن هذا الذي ح²جر عليه و�ل� ي��ن� 
 ف�ي م�ال�ه� ب��ع
د� ال
ح�ج
فإذا حجرنا على الال ل يستطيع التصرف ف ماله, حجرنا على ما يلك سواء دار أو سيارة أو نقود فل

يتصرف ف شيء من ماله لنه مجور عليه, منوع من التصرف فيه فلو أنه باع العمارة بعد الجر فالبيع

و�ل� إ�ق�
ر�ار�ه� باطل لنه مجور عليه, باع السيارة فالبيع باطل, ل ينفذ تصرفه ف ماله بعد الجر عليه 
 يعن ول ينفذ إقراره عليه فإذا حجرنا عليه وقال مثل) : يا جاعة هذه السيارة ليست ل وإنا ع�ل�ي
ه�

لفلن, هي ملك لفلن وليست ملك ل فهل نقبل مثل هذا الكلم؟ ل, فل نقبل مثل هذا الكلم لن

هذا الكلم كلم متهم قد يفعل ذلك حيلة ليفك الجر عن بعض ماله فل يقبل منه تصرف ف عي 

فإذا قال ف مثل هذه الالة: هذه السيارة ليست ل وإنا لفلن, فنقول: أما السيارة  ب�ل
 ف�ي ذ�م1ت�ه� ماله

فمحجور عليها فل يأخذها فلن ول غيه بل ستوزع قيمتها على الدائني وأما قيمة هذه السيارة فهي 

ف ذمتك لفلن اعتفت الن لفلن بدي³ن· جديد فنضيف عليه دي³ن جديد بإقراره ول نرج هذا الال من
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ر�تت يديه, أي نقبل هذا القرار ف ذمته هو, قال: 
 فإذا انفك الجر ي²طالب  ف��ي�ط�ال�ب� ب��ع
د� ف�ك- ح�ج

بسداد هذا الذي أقر به.

ر� أ�خ�ذ�ه�ا   قال: 
أخذ هذه العي, يقول من سلف هذا الفلس عي  و�م�ن
 س�ل1م�ه� ع�ي
ن� م�ال� ج�اه�ل� ال
ح�ج

الال بأن أعطاه مال بعينه وهو يهل الجر, لكن لو كان يعلم الجر فل يأخذه, فيقول أخذها لكن 

ا بشروط ما هي الشروط؟ قال:  يعن ما تغيت وصورة ذلك أنه هناك شخص مجور إ�ن
 ك�ان�ت
 ب�ح�ال�ه�

عليه فجاءه شخص آخر وباعه ساعة بائة ر دين ول يدري أنه مجور عليه فباعه هذه الساعة, يقول 

فإذا علم بالجر له أن يأت ويأخذ عي الال أي الساعة لكن بشروط وهي إن كانت بالا أي ما 

كيف؟ الساعة هذه لا باعها,  و�ع�و�ض�ه�ا ك�ل/ه� ب�اق� :تغيت, الال الذي أعطاه إياه كما هو ما تغي. قال

باعها بكم؟ بائة ر فأخذ الساعة ول يعطه الائة ر فجاء ليأخذ الساعة لا علم بالجر فلبد أن 

تكون العي كما هي ل تتغي ولبد أن يكون الدين كما هو ل يسدد شيء, أما إذا سدد جزء من الائة 

فل يستطيع الثان استداد الساعة لن هذه الساعة ليست له وحده فالول سدد بعض قيمتها قال: 
 وصورة ذلك  و�ل�م
 ي��ت��ع�ل1ق
 ب�ه�ا ح�ق� ل�ل
غ�ي
ر� وهذا هو الشرط الثان أما الشرط الثالث:و�ع�و�ض�ه�ا ك�ل/ه� ب�اق�

كبيع مثل) لا جاء ليأخذ الساعة وجدها فعل) ولكنه وجده قد باعها لرجل· آخر فهل يستطيع أن يأخذ 

الساعة من الرجل الخر ؟ ل, لنا بيعت وتعلقت بق الغي, إذا) مت يكن أن يأخذ هذه الساعة؟ 

يأخذها إذا كانت باقية بالا والدين ل ي²دفع منه شيء و الشرط الثالث مازالت تت ملكه ل تتعلق 

بذمة الغي وأي ل يبعها لغيه أو يرهنها عند الغي.

م�ه� ع�ل�ى غ�ر�م�ائ�ه   قال:  هذا الفلس الذي ح²جر عليه يبيع الاكم ماله, كل ما و�ي�ب�يع� ح�اك�م6 م�ال�ه� و�ي��ق
س�

عنده من أموال ت²باع مثل أرض أو سيارة أو أي شيء له قيمة يبيعه ويقسمه على غرمائه بالصة أي 

ء� م�ن
 د�ي
ن�ه بالنسب. قال:  
وهذا هو الخي وهو العسر الذي ل يقدر وم�ن
 ل�م
 ي��ق
د�ر ع�ل�ى و�ف�اء� ش�ي

أ�و
 على وفاء شيء· من دينه, أي ما عنده بعض الدين أو بعض الوفاء فما عنده شيء أصل من الوفاء 

ز�م�ت�ه� يعن لو كان الدين مؤجل ول يأ́ت وقته  ه�و� م�ؤ�ج�ل6 ا م�ل� ر�م� م�ط�ال�ب�ت�ه� و�ح�ب
س�ه� و�ك�ذ� 
إذا) من الذي ت�ح
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 الذي ترم مطالبته أو حبسه أو ملزمته هو العسر وهو الول, والثان من يرم مطالبته ويرم حبسه؟

كان دينه مؤجل فل نطالبه ول نبسه بدين مؤجل, أنا أطالب فلن بألف ر وهو الن ما عنده ألف 

ر لكن أنا أطالبه بألف ر مستحقة بعد سنة فهل أحبسه اليوم وليس عنده ألف ر بل بعد سنة إذا 

ل/ م�ؤ�ج1ل6 ب�ف�ل�س جاء الوقت فيطالب لو أن الرجل أفلس وأصبح ل يلك شيء وعليه ديون حالºة و�ل� ي�ح�

يطال±ب با الن وعليه ديون مؤجلة ما جاء وقتها هل الديون الؤجلة تل اليوم بسبب الفلس؟ قال ما 

تل لن التأجيل حق له وإن كان مفلس الن فل يبطل التأجيل بالفلس كسائر القوق إذا) الفلس ل 

يبطل الق من القوق الثابتة وهو التأجيل إذا) من له الق الن يطالب أما من له الق بعد سنة يطالب 

يعن ل يل الؤجل بالوت, هل يل الؤجل  و�ل� ب�م�و
ت� بعد سنة وهذه الصورة الول أما الصورة الثانية:

بالوت؟ أنا أطالب فلن بائة ألف ر وهو حي أستحقها بعد سنة فمات اليوم فهل أنتظر سنة ث 

أ�و
 ك�ف�يل� م�ل�يء� أطالب الورثة أم أطالبه الن؟ ر�ز � 
ن� م�ح 
إذا) هل يل الؤجل  و�ل� ب�م�و
ت� إ�ن
 و�ث1ق� ال
و�ر�ث�ة� ب�ر�ه

بالوت ؟ نعم يل إل ف حالتي إذا جاء الورثة ووضعوا رهنا) مرزا) موجود مسوك فل يل أو جاءوا 

بكفيل مليء يعن غن عنده الال وليس بماطل ويكن إحضاره ف ملس الكم فإن جاءوا بكفيل هذه

صفاته فإنه ل يل لكن لو أن الورثة ل يضروا رهنا) ول كفيل) فيحل الدين أو ل يل؟ يل, لنه الن 

مات وتركته ستوزع على الورثة ويتفرقون ف بقاع الرض فأين يبحث عن حقه ؟ فإما أن يعطين حقي 

الن أو أنم يأتون برهن أو كفيل أضمن به حقي إذا) قوله ول يل مؤجل بفلس هذه الصورة الول, 

والصورة الثانية ل يل الؤجل بالوت إن وثق الورثة برهن"أ" أو كفيل مليء "ب".
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ط�ه�  قال: 
م�ة� ر�ج�ع� ع�ل�ى ال
غ�ر�م�اء� ب�ق�س 
إ�ن
 ظ�ه�ر� غ�ر�يم6 ب��ع
د� ال
ق�س  فإذا قسم الاكم ماله ووزعه على  و�

الدائني الذي يطالبون وظهر غري آخر, ظهر دائن جديد يطالبه ببلغ فهذا الدائن الديد يرجع على 

من؟ يرجع على الغرماء الذين أخذوا الال. صورة ذلك: الن هذا الشخص يطالبه خسة أشخاص, كل 

واحد يطالبه ببلغ يطالبونه جيعا بائة ألف وهو ما عنده إل خسي ألف فأخذ الاكم المسي ألف 

ووزعها على هؤلء المسة وظهر بعد شهر مطالب سادس فهذا الطالب السادس يرجع على من؟ هل 

يرجع على الفلس أم يرجع على المسة؟ يرجع على المسة لن مال هذا الرجل ذهب إل المسة 

فإذا) يرجع على الغرماء بقسطه, لاذا؟ قالوا لنه لو كان حاضرا) لقاسهم فكذا إذا ظهر, إذا) يصبح حقه 

ف هذا الال وهذا الال ذهب إل المسة فإذا) يرجع إل هؤلء كما لو كان حاضرا .

ج�ور� ع�ل�ي
ه� 
ف�ظ� ب�ه� م�ال� ال
م�ح 
ف�ص
ل6 في م�ا ي�ح

ن�ون� و�الس1ف�يه ل�ح�ظ-ه�م
  مسألة ف الجر ل́±ظÂ النفس: قال الصنف:  
ج�ر� ع�ل�ى الص1غ�ير� و�ال
م�ج 
 يعن و�ي�ح

 ل� من مالهر�ج�ع� ب�م�ا ب�ق�ي� يعن بعقد بيع أو بدون عقد  و�م�ن
 د�ف�ع� إ�ل�ي
ه�م
 م�ال�ه� ب�ع�ق
د� أ�و
 ل� لصلحتهم هم

" أو السفيه 2" أو النون "1 الن هذه الصورة يقول و±م±ن³ د±ف±ع± ́إل±ي³́هم³ م±ال± من دفع إل الصغي "م�ا ت�ل�ف�

" مال سواء ب́ع±ق³د· بيع أ±و³ بغي عقد كوديعة أو أمانة وضعها عنده  فهل له أن يرجع؟ الواب يرجع 3"

ويأخذ ماله لنه حقه, الال ملكه, يقول ل ما تلف أما ما أتلفوه ل يرجع عليه يعن ل يضمنون, لاذا؟ 

لنه هو القصر ف تكينهم من ماله, عندما مكنهم من ماله مكن صغي أو منون من ماله فهو الذي 

قصر, إذا) لو أعطى الصغي مال ث وجد ماله موجود عند الصغي فله أن يأخذه لنه فعل يلك هذا 

الال لكن إذا كان هذا الصغي أتلف هذا الال فهل يطالب الصغي, هل يضمن الصغي؟ الواب: ل, 

ما تلف ل يضمنونه لنه هو الذي قصر وهو الذي دفع ماله إليه.  لكن لو أن هؤلء أو بعضهم أو 

أحدهم أخذ الال بغي إذن وأتلفه يطالبون ويضمنون إذا) من أعطى الصغي مال) فأتلفه فل يضمن 

الصغي, لكن إذا ل يعط الصغي مال ولكن الصغي هو الذي تطفل علي ماله وأخذ الال وأتلفه يضمن 

هذا الصغي. 
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ف�ع� إ�ل�ي
ه�م
  الن ذكر الصورة الثانية: 
ف� م�ا ي�د إ�ت
ل� ن�اي�ة و�  فإذا كان الال ل ي²دفع إليهم فإنم  و�ي�ض
م�ن�ون� ج�
يضمنونه ف أموالم.

ا   الن سيتكلم الصنف عن كيفية فك الجر عن الصغي والنون والسفيه، قال:  يد= فلبدو�م�ن
 ب��ل�غ� ر�ش�
 من شرطي البلوغ فل ينفك قبل البلوغ والرشد وهو الصلح ف الال أي يسن التصرف ف الال. قال:

ن�ون=ا  
 فلو أنه بلغ منونا) هل ينفك حجره ؟ ل ينفك وهو منون ث�م1 ع�ق�ل� و�ر�ش�د�أي بلغ وهو منونأ�و
 م�ج
أما إذا بلغ وهو منون ث عقل بعد النون وأصبح راشدا) فإنه ي²دفع إليه الال, لنه أصبح راشدا أي 

م�يسن التصرف ف الال. قال:  
ر� ع�ن
ه� ب�ل� ح�ك 
ج  أي بل حكم حاكم فل نتاج إل حكم ان�
ف�ك1 ال
ح�
القاضي والسبب لن الجر على هؤلء ل يكون بكم قاض أصل) فكذلك الفك أيضا يكون بدون 
حكم قاض فكذلك رفعه.

أي ل قبل البلوغ والرشد. إذا) مت ينفك حجر الصغي  و�أ�ع
ط�ي� م�ال�ه� ل� ق��ب
ل� ذ�ل�ك� ب�ح�ال   قال:
والنون؟ ف صورتي, البلوغ مع الرشد فإذا و²جد البلوغ فقط ل ينفك أو إذا و²جد الرشد فقط ل ينفك 
فلبد من البلوغ مع الرشد. ما دام أن البلوغ شرط لفك الجر فلبد أن نعرف كيف يصل البلوغ. 

 وهذا الول أي ي²نزل الن فإذا أمن فقد بلغ بإمناءبطرق أو بشروط معينة ما هي؟ وبلوغ ذكر� قال: 
 وهذا الثان لن النب صلى ال عليه وسلم " كان يرد ابن أو بتمام خمس عشرة سنةوهذا بالجاع 

 وهذا الثالث لن أو بنبات شعر� خشن� حول ق��ب�لهأربعة عشر يوم أ²ح²د وقبلهم وهم أبناء خسة عشر" 
النب صلى ال عليه وسلم ف بن قريظة لا حكم فيهم سعد بن معاذ أن ي²قتل م²قاتلتهم وفرºق بي القاتل
وغيه بإنبات شعر العانة فمن أنبت قتلوه ومن ل ي²نبت اعتبه صغي فلم يقتلوه إذا) البلوغ يكون بالمناء 
وببلوغ المسة عشر أو بإنبات شعر خشن ثلث علمات, السبق من هذه العلمات حصل فقد بلغ 
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 يعن بإمناء وأنثى بذلكفإذا سبق النزال أو سبق النبات أو سبق بلوغ المسة عشر فقد بلغ. قال: 
وحملها دليل  وهذه العلمة الرابعة وهي خاصة بالنثى قال وبحيض�وبالمسة عشر وبالنبات. قال: 

 هل المل دليل البلوغ؟ نقول المناء الذي حصل به المل هو دليل البلوغ. إذا) باختصار هل إمناء�
نتصور شخص عمره ستة عشر سنة غي بالغ؟ ل يتصور. لنه حت لو ل ينزل أو ينبت فإن السن قد 
بلغت إذا) ل يتصور عدم بلوغ بعد ذلك.

ف�ع� إ�ل�ي
ه� م�ال�ه�   قال: 
ت�ب�ر ب�م�ا ي�ل�يق� ب�ه�أي هذا الصغي أو النون أو السفيه و�ل� ي�د 
 إذا)  نتبه,نن ح�ت1ى ي�خ
د�ه�شرطنا البلوغ والرشد, البلوغ نعرفه بالعلمات, والرشد  نعرفه بالختبار 
ن�س� ر�ش 
  أي ي²علم رشده و�ي��ؤ

د� ه�ن�ا   ق��ب
ل� ب��ل�وغ�يعن الختبارو�م�ح�ل/ه�  
ح� ال
م�ال� يعن ف باب الجرو�الر/ش  ب�أ�ن
 يعن صون الال إ�ص
ل�
ت�ر�ي� ف�ل� ي��غ
ب�ن� غ�ال�ب=ا 
 والقصود ل ي²غب غب فاحش ف الغالب إذن الرشد هو الصلح ف الال ي�ب�يع� و�ي�ش

وسنعرف ذلك بسب الع²رف والعادة وبسب الشخص نفسه بأن يبيع ويشتي فل يغب ف الغالب فل
يدع ويزاد عليه السعر كثيا لكن لو غب غبنا يسيا فل يؤثر هذا ول يضر.

ة   قال: إذا) كيف نعرف الرشد ؟ الرشد هو إصلح الال وصون  و�ل� ي��ب
ذ�ل� م�ال�ه� ف�ي ح�ر�ام� و�غ�ي
ر� ف�ائ�د�
الال وهذا ي²عرف بثلثة أمور ذكرها الصنف وهي أل يÉغب ف العادة وأل يبذل ماله ف الرام يشتي به 
الرام, وأل يبذل ماله ف غي فائدة أي ف أمور ليست مرمة ولكنها ليست نافعة.

�ب�  قال: 
ر� ال 
ج ي/ه�"1 " و�و�ل�ي�/ه�م
 ح�ال� ال
ح� " قلنا هذا الجور عليه يفك عنه3 " ث�م1 ال
ح�اك�م�"2" ث�م1 و�ص�
الجر بالبلوغ مع الرشد, وقبل الرشد يكون مجورا عليه فمن الذي يكون مسئول عنه, من هو وليه ف 
حال الجر؟ إذا كان الب موجودا فالب أكمل الناس شفقة على الولد فيكون هو الول عليه فإذا ل

ي/ه�يوجد الب كأن مات فمن يلي ولية هؤلء الجور عليهم بعده؟ قال:   وهو من أوصى الب  و�ص�
إل  بعد موته أن فلن مسئول عن أولده وهو وليهم ف الال, أن يتصرف ف الال  فإن ل يوص الب

  من هو الاكم؟ القاضي ويصبح هو الول.: ال
ح�اك�م�قال أحد

                                 يييشرح  أخصر المختصرات
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�ح�ظ-   والن سيتكلم الصنف عن بعض أحكام الول، قال: 
 أي ل يتصرف  و�ل� ي��ت�ص�ر1ف� ل�ه�م
 إ�ل1 ب�ال
اطر بأموالم ول يعرض أموالم للخسارة  الول ف مال هؤلء الجور عليهم إل بالحظ بالفضل ول ي²

ل�ه� ول للتلف ويتاط لالم ما ل يتاط لاله هو 
ب�ل� ق��و 
ف�ع�ة� يعن الول و�ي��ق 
ر� ف�ي م�ن� 
 "1" ب��ع
د� ف�ك- ح�ج
" إذا) يقبل قول الول إذا انفك الجر ف أمور, وف أمور ل ي²قبل, فما هي 3" و�ت��ل�ف� "2"و�ض�ر�ور�ة� 

المور الت نقبل فيها قول الول؟ ومعن ذلك إذا حصل خلف بي الول والجور عليه بعد فك الجر,
حصل بينهم خلف فادعى عليه قال أنك ل تتصرف تصرف منفعة بل أنت أضررت بأموالنا ول 
تتصرف با فيه الغبطة والظ والصلحة, فإذا حصل هذا اللف والول يقول بلى أنا تصرفت با فيه 
الغبطة فالقول قول من؟ قال ي²قبل قول الول ف النفعة والضرورة والتلف, فلو قال الال تلف والجور 
عليه بعد فك الجر قال بل ل يتلف الال بل أنت الذي أتلفه أو قال هو موجود فالقول قول الول ف 
مسألة التلف. كذلك الضرورة: إذا قال الول أنا تصرفت هذا التصرف للضرورة والجور قال ل, ليست 
هناك ضرورة ف هذا التصرف فمن نصدق؟ نصدق الول ف دعوى الضرورة أنه تصرف هذا التصرف 
لضرورة. إذا) يقبل قول الول ف أمور, ما هي؟ النفعة والضرورة والتلف. أما رد الال لو حصل خلف ف
رد الال فيقول الول: أنا أعطيتك مالك ويقول الجور عليه: ل, أنا ل آخذ منك شيء فقول من 

د إ�ل1 م�ن
 م�ت�ب��ر-ع� نصدق؟ قال: 
معناه أن هذا الول له حالن إما أن يكون  ل� ف�ي د�ف
ع� م�ال� ب��ع
د� ر�ش
متبع أو يكون ول ب²عل يعن له أجرة فإن كان هذا الول متبع نقبل قوله ف رد الال لن هذا معناه أنه
أمي وأن حفظه لال الصغي كان على وجه المانة فإذا ادعى الرد وقال نعم أنا رددت الال عليك وكان
متبعا) ف أصل الولية نقبل قوله, أما إذا كان غي متبع, أي بعل فهل يقبل قوله أم ل؟ ل ي²قبل. إذا) ل
يقبل قوله ف دفع الال بعد الرشد إذا كان بعل ويقبل إن كان متبعا لاذا؟ لن الذي بالعل هذا أصبح
ليس أمينا لكن الذي هو متبع هذا أمي فيقبل قوله بالرد.
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ل�ف�ات�ه� ب�ر�ق��ب�ت�ه� و�ي��ت��ع�ل1ق د�ي
ن� م�أ
ذ�ون� ل�ه�  قال:  
ن�اي�ة� ق�نo, و�ق�ي�م� م�ت�  أي دين ب�ذ�م1ة� س�ي-د�, و�د�ين� غ�ي
ر�ه� و�أ�ر
ش� ج�
العبد الأذون له بالتصرف برقبة من؟ بذمة سيد فلو أن العبد تصرف ف الال بإذن سيده فتحمل ديون, 
فمن الذي يتحمل الديون عن العبد؟ السيد يتحمل لن السيد هو الذي أذن له أن يتصرف ف الال 

" يعن غي الأذون له بالتصرف، دين عبد غي مأذون له ف التصرف فبمن تتعلق هذه1قال ودين غيه "
الديون؟ ل تتعلق بالسيد بل برقبة العبد, معناه إما أن يدفع عنه السيد وإل فيباع العبد ويسدد الدين 
الذي عليه. قال وأرش جناية قن· وقيم متلفاته برقبته أي برقبة العبد فلو أن العبد اعتدى وجن وأتلف 
على أشخاص وأتلف أموال فهذه الناية وهذا التلف من الذي يتحمله ؟ يكون برقبة العبد لن هذه 
الناية والتلفات غي مأذون فيها. إذا) باختصار ما هو الذي يتعلق بذمة السيد؟ الدين الأذون فيه وما 

" أي قيمة 3", قيم متلفاته"2", أرش جناية قن "1هو الذي يتعلق برقبة العبد؟ ثلثة أشياء: دين غيه"
ما أتلفه العبد , فهذه الثلثة متعلقة برقبة العبد فإما أن يأت السيد ويفدي هذا العبد فيدفع أرش الناية 
وقيم التلفات والديون الت على العبد وإل فإن العبد يباع وي²عطى أصحاب القوق حقوقهم.

ال�ة� ف�ص
ل6 في ال
و�ك�

  تعريف الوكالة: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. يعن أن ينيب جائز التصرف مثله أي 
جائز تصرف فيما تدخله النيابة ول ينيبه فيما ل تدخله النيابة كأن ينيبه ف صلة الظهر, لكن ينيبه ف 
شيء تدخله النيابة كأن يقول له سدد عن الدين .

ال�ة� ب�ك�ل- ق��و
ل� ي�د�ل/ ع�ل�ى إ�ذ
ن� كيف تصح الوكالة؟ قال:  ح/ ال
و�ك� فكل قول  فليس لا لفظ خاصو�ت�ص�
و�ق��ب�ول�ه�ا ب�ك�ل- يدل على الوكالة تصح به الوكالة وقبول الوكالة تتاج إل طرفي ؛ وكيل وموكل. قال: 

ل� أ�و
 ف�ع
ل� د�الo ع�ل�ي
ه� 
ا إذا) تكون الوكالة بالقول الدال عليها أو بالفعل الدال عليهاق��و ن��ه�م� 
 يعن و�ش�ر�ط� ك�و
ائ�ز�ي الت1ص�ر/ف�الوكيل والوكل  فلبد أن يكون كل منهما جائز التصرف لن غي جائز التصرف منوع  ج�

و�م�ن
 ل�ه� ت�ص�ر/ف6 ف�ي من التصرف ف ماله فل يصح أن يوكل غيه أو أن يتصرف ف مال غيه. قال: 

                                 يييشرح  أخصر المختصرات
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ء� ف��ل�ه� ت��و�ك/ل6 و�ت��و
ك�يل6 ف�يه� 
 فمن جاز له أن يتصرف ف شيء فله أن يوكل وله أن يتوكل, يعن من ش�ي
ح/ ف�ي ك�ل- ح�ق- آد�م�يoجاز له البيع مثل فله أن يوكل ف البيع وله أن يتوكل ف البيع. قال:  وهذا  و�ت�ص�

فل تصح الوكالة ف الظهار, يقال ظاهر عن, الظهار أن يقول الرجل لمرأته أنت ل� ظ�ه�ار� " 1رقم "
علي كظهر أمي, فما يصح أن يوكل غيه بأن يقول للمرأة: أنت عليÌ كظهر أمي فل يكن ذلك لن 
هذا القول أصل) منكر من القول وزورا) فل يوز أن يظاهر النسان وبالتال ل يوز أن يوكل غيه ف 

 إذا) هنا ثلثة أشياء ل  و�أ�ي
م�ان�واللعان هو ما يصل بي الزوجي وله باب خاص: و�ل�ع�ان� الظهار. قال
يصح التوكيل فيها الظهار واللعان واليان أما الظهار فلنه مرم وأما اللعان واليان فلنا يي واليمي 
ل ي²ستناب فيها فالنسان يلف عن نفسه لكن ل يلف عن غيه, فاللف يكون متعلقا بالالف 
اليمي تتعلق بالالف نفسه فل تصح اليان بالوكالة, هل يص أن يقول شخص احلف عن فيقول 
وال أن ما فعلت كذا نيابة عن فلن!فل يص, اليان ل تدخلها النيابة, إذا) ف أي شيء تصح؟ قال 

خ�ل�ه� ا�لن�-ي�اب�ة ف كل حق آدمي واستثن هذا, قال: 
فتدخل الوكالة ف بعض حقوق  و�ف�ي ك�ل- ح�قo ل�ل1ه� ت�د
ال, لكن ف القوق الت تدخلها الوكالة مثل توزيع الزكاة والج العمرة وتوزيع الكفارة, توزيع النذر 
والصدقة, لكن ل تدخل ف بعض حقوق ال كأن يقول صل عن أو صم عن.

"و�و�د�يع�ة6 "5"و�م�ز�ار�ع�ة6 "4"و�م�س�اق�اة6 "3"و�م�ض�ار�ب�ة6 " 2"و�ش�ر�ك�ة6يعن الوكالة  و�ه�ي�   قاعدة مهمة: قال:
اوهي مثل الجرة وسيأت لا باب خاص "7"و�ج�ع�ال�ة6 "6 خ�ه� 
ائ�ز�ة6 ل�ك�لo ف�س  نضيف إل ذلك  ع�ق�ود6 ج�

" وهذه التسعة عقود جائزة أي ليست لزمة فإذا حصلت فيمكن لي 9" وعارية "8وكذا مسابقة "
طرف من الطراف أن يفسخ هذا العقد, الوكالة نقول وكلتك وأنت قبلت فأستطيع أن أفسخ ف أي 
لظة وتستطيع أن تفسخ أنت ف أي لظة لنه عقد جائز. الشركة: إذا اتفقنا على وعقدنا عقد شركة 
فيمكن لي شريك أن يفسخ ف أي لظة وكذلك الساقاة والوديعة وهي المانة كأن وضعت عندك 
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أمانة فيمكن أن ترفض ف أي لظة وترد المانة ويكن أن ترفض ف أي لظة وترد المانة ويكن أن 
آت أنا وآخذ منك هذه المانة .

ه   قال ح/ ب�ل� إ�ذ
ن� ب��ي
ع� و�ك�يل� ل�ن��ف
س� فإذا وكلتك ف بيع سيارة فهل يوز لك أن تأخذ هذه : و�ل� ي�ص�
ه السيارة وتبيعها لنفسك؟ يقول الصنف:  ح/ ب�ل� إ�ذ
ن� ب��ي
ع� و�ك�يل� ل�ن��ف
س� إذا) يصح بالذن ول يصحو�ل� ي�ص�

من غي إذن فإذا ع²دم الذن فالصل النع لن العرف ما جرى بذا, العرف جرى أنه إذا قيل لنسان 
بعها أي لغيك, ولنه ف مثل هذا التصرف فيه تمة, للحوق التهمة بثل هذا التصرف, فالنسان إذا 
باعها لنفسه يكن أن يتهم أنه باعها لنفسه أقل من غيه. إذا) يص أن يبيع الوكيل لنفسه بالذن, وبغي
الذن ل يوز. 

ا ل�م�و�ك-ل�ه�  قال:  ه� 
ن� ر�اؤ�ه� م�  يعن من نفسه فمثل) إذا وكلتك ف شراء سيارة وقلت لك هذه عشرة و�ل� ش�
ه�" 2"و�و�ال�د�ه� " 1"و�و�ل�د�ه� آلف  فل يوز لك أن تذهب وتشتي ل سيارتك بغي إذن  ن��ف
س� ات�ب�ه� ك� و�م�ك�

" يعن كما أنه ل يصح أن يبيع النسان لنفسه فإنه ل يبيع لولده ول لوالده ول لكاتبه, أي العبد 3"
الذي كاتبه. 

أي قلت لك خذ هذه السيارة فأنا وكلتك ف بيع سيارت فالواجب أن و�إ�ن
 ب�اع� ب�د�ون� ث�م�ن� م�ث
ل�   قال: 
تبيع السيارة بثمن الثل أي بسعرها الذي ف السوق لكن لو بعتها بأقل من سعر السوق فتضمن أنت 
أيها الوكيل. هل نقول تضمن أم نقول أن البيع باطل؟ نقول البيع صحيح لكن تضمن النقص.

ن
ه� ص�ح1 و�ض�م�ن� ز�ي�اد�ة= أ�و
 ن��ق
ص=ا   قال:  ث��ر� م� 
ت��ر�ى ب�أ�ك 
فإذا قلت لك  وهذه الصورة عكس الول,أ�و
 ا�ش
خذ هذه العشرين ألف واذهب واشت ل سيارة فذهبت واشتيت سيارة ثنها خسة عشر ألف بعشرين 
ألف إذا) أكثر من سعر الثل وأكثر من سعر السوق فإذا) تضمن هذه الزيادة والعقد صحيح.

إ�ل1 ب�ق�ر�ين�ة�, قال: الن الصنف يذكر صور لنوع الوكالة،  ن�ه � ل�م�ه� و�ل� ي��ق
ب�ض� ث�م� 
كيف؟ إذا و�و�ك�يل� م�ب�يع� ي�س
قلت لك وكلتك ف بيع هذه السيارة فأنت الن وكيل مبيع فوكيل البيع يسلم السلعة لكن ل يقبض 
الثمن فأحيانا) النسان قد ي²وكل لكن ل يؤتن على قبض الثمن إل إذا و²جدت قرينة فمثل) قلت لك: 
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اذهب إل السوق وبعها فمعناه استلم ففي السوق كيف تبيع سيارة والشتي ل نعرفه والال أين نذهب 
 و�ي�س�ل-م� و�ك�يل� ا�لش-ر�اء� به ونبحث عن صاحب الال؟ فإذا و²جدت القرينة فإنه يستلم. الصورة الثانية:

 و�و�ك�يل� خ�ص�وم�ة� فإذا وكلت ف الشراء فمعناه أن هذه الوكالة تشمل تسليم الثمن لن العرف هذاا�لث1م�ن� 
 , لو وكلتك ف الصومة وقلت لك اذهب وأقم دعوة على فلن لتثبت حقي عند فلن، هل ل� ي��ق
ب�ض�

هذه الوكالة تعطيك الق ف استلم هذا الق أو ف مرد إثباته؟ قال مرد إثباته فوكيل الصومة ل 
يقبض وإنا يثبت الق ولكن ل يقبضه لنه قد يؤتن النسان على الصومة لكن ل يؤتن على قبض 

م�الال.   يعن وكيل القبض ياصم فإن آذنتك أن تقبض حقي من فلن فهل لك أن و�ق��ب
ض� ي�خ�اص�
تاصم حت تثبت الق وتقبضه؟ نعم لن هذا فرعÉ عن ذاك, وهذا كله إذا كانت الوكالة عامة بل تديد
ول تصيص أما إذا نصيت على غي ذلك فهذا يرج عن الوضوع.

فالوكيل أمي ل يضمن إل إذا تعدى أو و�ال
و�ك�يل� أ�م�ين6 ل� ي�ض
م�ن� إ�ل1 ب�ت��ع�دo أ�و
 ت��ف
ر�يط � قال الصنف: 
يه�م�ا  فرط 
ل�ه� ف�ي ن��ف 
ب�ل� ق��و 
ين�ه�, أي ي²قبل قول الوكيل ف نفي التعدي والتفريط و�ي��ق ك� ب�ي�م� ولكن هل  و�ه�ل�

يعن لو ادعى الوكيل التبع فالوكيلك�د�ع
و�ى م�ت�ب��ر-ع� ر�د1 ا�ل
ع�ي
ن� ي²قبل قوله ف رد العي أو تسليمها؟ يقول: 
نوعي إما وكيل بأجرة أو وكيل بدون أجرة فالوكيل الذي بدون أجرة مثل المي فنقبل قوله لو ادعى 

ن�ه�ا يعن تقبل دعوى وكيل متبع رد العي ك�د�ع
و�ى وكيل متبع رد العي تقبل أو ل تقبل؟ نعم  أ�و
 ث�م�
ي�-ن�ة�  الن الوكيل إما أن يكون متبع أو يكون ب²عل فلو كان الوكيل متبع وادعى ل�م�و�ك-ل� ل� ل�و�ر�ث�ت�ه� إ�ل1 ب�ب��

رد العي للموكل فنقبل قوله أما لو ادعى أنه رد العي لورثة الوكل فل نقبل إل ببينة لن الورثة ل يوكلوه 

أصل) لنه وكيل عند اليت وليس الورثة إذا) ل يقبل أما إذا كان الوكيل ب²عل فل نقبل دعوى الرد له أبدا)
سواء ادعى رد العي للموكل أو للورثة لنه ليس بأمي.
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ف�ص
ل6 في الش1ر�ك�ة�
   تعريف الشركة: ف اللغة تطلق على الختلط أما معناها ف الصطلح تطلق على شركة الملك 
وعلى شركة العقود أما شركة الملك فياد با اجتماعÉ ف استحقاق ومثال ذلك كأن يتمع اثنان فأكثر 
ويشتون أرضا) أو عقارا) مثل) فهذه الرض هي شركة بينهم وهذه الشركة تسمى شركة أملك أي أنم 
يشتكون ف ́ملك· واحد كاللك الذي يصل بالرث إذا مات النسان انتقل نصيبه إل ولده, انتقل ما 
يلكه من عقار إل ولده فاشتاك الولد فيما يتكه هذا الشخص من عقارات يسمى شركة أملك لنم
يتمعون ف استحقاق لكن هناك نوع آخر من الشركة وهو شركة العقود وهي اجتماعÉ ف تصرف 
وصورتا كأن يتمع اثنان أو أكثر ويبمون عقدا) بينهم على اجتماع· وتصرف فيجمعون مال) لزيادته 
والتجارة فيه وتكثيه وهذا النوع من الشركات وهو شركة العقود ينقسم إل خسة أضرب كما يقول 
الصنف.

س�ة� أ�ض
ر�ب�  و�الش1ر�ك�ة�قال الصنف:  
يريد بذلك شركة العقود خسة أنواع أو خسة أقسام, الضرب خ�م
ر� ك�ل� م�ن
 ع�د�د� ج�ائ�ز� ا�لت1ص�ر/ف� ما هي شركة العنان؟  ش�ر�ك�ة� ع�ن�ان� الول: القصود بالعدد و�ه�ي� أ�ن
 ي�ح
ض�

ا م�ع
ل�وم=ااثنان فأكثر ويكونوا جائزي التصرف فيحضر كل واحد من هؤلء  والقصود به  م�ن
 م�ال�ه� ن��ق
د=
 إذا) يتكون رأس الال منهما  ل�ي��ع
م�ل� ف�يه� ك�ل� ع�ل�ى أ�ن1 ل�ه� م�ن
 ا�لر-ب
ح� ج�ز
ء=ا م�ش�اع=ا م�ع
ل�وم=االذهب والفضة

فكل· منهما أحضر من ماله نقدا) معلوما) قال: ليعمل ف كلÉ, إذا) الال من الطرفي والعمل من الطرفي 
وهذه تسمى شركة العنان, إذا) شركة العنان سيكون الال من الطرفي والعمل من الطرفي, لاذا يضران 

إذا) جع  الال؟ قال ليعمل كل منهما, والقابل والناتج قال على أن له من الربح جزءا) مشاعا) معلوما),
الال والعمل فيه من أجل تقيق الربح, كيف يتوزع الربح بينهما؟ قال على أن لم من الربح جزء مشاعا

أي ليس جزءا) معينا) فالشاع هو غي الدد ومعلوما أي صحيح أن هذا الزء مشاع ولكنه معلوم  معلوما
من ناحية أخرى معلوم بالنصف أو الربع الثمن أو أكثر أو أقل, كأن يقال لكل واحد منا نصف الربح 
أو أن للول ستي بالائة والثان أربعي بالائة أو لحدها ربع الربح وللثان ثلثة أرباع الربح, فهذا هو 
الزء الشاع العلوم. والسؤال: لو أننا قلنا نصف الربح ونصف الربح فهل هذا جزء مشاع أم مدد؟ 
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مشاع. هل هو مهول أم معلوم؟ معلوم. فكيف يكون مهول؟ لو قيل لكل منا بعض الربح أو قيل لك 
بعضه ول بعضه فكلمة البعض هذه مهولة فتفضي إل اللف لنه لو انتهت السنة وخرج الربح 
سيتنازع الشركاء ف تديد ربح كل واحد منهما ما يستحقه من الربح. والسارة فلم يذكرها الصنف 
فنضيف إل قوله أن السارة على قدر رأس الال والربح على ما اتفقا عليه. إذا) شركة العنان أن يتمع 
الشركاء ببدنيهما وماليهما.

ول يصح دفع مال مهول لن الربح ل يتحدد  ا�لث1ان�ي: ا�ل
م�ض�ار�ب�ة ،و�ه�ي� د�ف
ع� م�ال� م�ع�ي1ن� م�ع
ل�وم�   قال:
إل من خلل معرفة رأس الال فإذا كان رأس الال ليس معروفا فكيف يكون الربح معروف؟ وبالتال 
كيف نوزع الربح؟ لنه ف الخي الربح سيستحق نصفه فلن و النصف الثان لفلن فكيف ندد الربح 
كي نعرف نصف الربح؟ فل نعرف الربح إل بعرفة رأس الال, فإذا كان رأس الال مائة ألف ووجدنا ف 
ناية السنة أن عنده مائت ألف إذا) الربح مائة لكن إذا كان رأس الال مهول ول نعرف بكم بدءوا وف 
ناية السنة وجدنا أن عندهم مائت ألف فكم يكون الربح!! فلبد أن يكون رأس الال معلوم ف 

ر� ف�يه� الشركات, قال:  إذا) هناك شخص ا�لث1ان�ي: ا�ل
م�ض�ار�ب�ة ،و�ه�ي� د�ف
ع� م�ال� م�ع�ي1ن� م�ع
ل�وم� ل�م�ن
 ي��ت1ج�
ر� ف�يه�سيدفع الال العي العلوم لشخص آخر, ما هو دور هذا الخر ؟ قال:   سيكون عليه ل�م�ن
 ي��ت1ج�

العمل والهد, إذا) رجل شريك باله ورجل شريك بهده.

ه    لكن كيف يكون الربح ؟ إذا) يعطيه الال فيقول مثل هذه مائة ألف  ب�ج�ز
ء� م�ع
ل�وم م�ش�اع� م�ن
 ر�ب
ح�
تعمل فيها وتضارب وتتاجر فيها ويكون الربح بيننا بالنصف أو أن يكون أكثر من ذلك كأن يقول لك 
الربع ول ثلثة أرباع أو بالعكس أو غي ذلك فبأي نسبة اتفقا صح ذلك. أما السارة ل يذكرها 
الصنف فنقول أن السارة على رأس الال فمعن ذلك أنه لو حصلت خسارة فمن الذي سيتحملها؟ 
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يتحملها من دفع رأس الال أما الضارب, أما الضارب فهل ل يتحمل شيء؟ سيتحمل خسارة جهده 
أنه بذلك جهدا) لسنة· كاملة أو لقل أو لكثر ث ل يرج بشيء.

�و1ل� ح�ر�م�  قال: 
خ�ر� ف�أ�ض�ر{ ال  أي أن هذا الرجل الول أعطيته مائة ألف وقلت له أعمل  و�إ�ن
 ض�ار�ب� ل�
وتاجر فيها والربح بيننا فأخذ مال ث ذهب وضارب مع رجل آخر أي أخذ من شخص آخر مائة ألف 

�و1ل� ح�ر�م�ثانية فل يق له ذلك, قال: 
خ�ر� ف�أ�ض�ر{ ال إ�ن
 ض�ار�ب� ل�  فإذا كانت مضاربته بال مع غيي  و�
تضرن فل يوز له أن يضارب مع غيي إل بإذن, قال حرم أي يرم عليه ذلك, فيحرم عليه أن يضر 
بالول لنه بينه وبي الول اتفاق وعقد فل يدث عقدا آخر بعد العقد الول ليضر بالعقد الول فل 

ص1ت�ه� ف�ي الش1ر�ك�ة�:يوز له ذلك ل ضرر ول ضرار فإن فعل ذلك حرم, ث قال  يعن إذا فعل هذا  و�ر�د1 ح�
فضارب مع الول ث عقد مع شخص آخر عقد مضاربة فما يصله من ربح العقد الثان يدخله ف ربح
العقد الول فمادام العقد الثان يضر بالول فما ينتج من ربح مع الثان يكون ف عقد الشركة الول. 

ص1ت�ه� ف�ي الش1ر�ك�ة�قال:   مثال ذلك: أنا أعطيت رجل مائة ألف ر ليتاجر فيها فهذا عقد مضاربة و�ر�د1 ح�
فنسميها شركة مضاربة فأخذ الائة ألف ر ث ذهب إل غيي وأخذ منه أيضا مائة ألف ر بعدما اتفق
معي ليضارب معه أيضا, عقده مع الثان يضر بعقدي أنا, لاذا يضر بعقدي؟ كأن يكون التفاق الذي
بين وبينه ل يسمح له, نوع التجارة الت سيتاجر با ل يسمح له أن يتاجر ف غيها كأن تأخذ الوقت 
كله فإذا ضارب مع غيي أضر ب فهل يوز ذلك؟ ل يوز , إذا) ماذا نفعل؟ نقول له ما يصل لك من
ربح من الثان أي الائة ألف الثانية فهذا الربح الذي تصله من العقد الثان يدخل ف ربي أنا أي ف 
ناية الدة وجدنا أنه ربح ف الائة ألف الت أعطيته إياها خسي ألفا وربح من الثان عشرين ألفا, فماذا 
يفعل؟ يأخذ ربه من الثان ويضمه إلينا أي نصيبه من الربح ف العقد الثان فيضم العشرين ألف إل 
المسي ألف ث نقسمه بعد ذلك بيننا, فلماذا أدخل ربه مع الول؟ لنه أضر بالول فأدخله معه.   

أي بعد أن بدأ  ب��ع
د� ت�ص�ر/ف� أي تلف بعضه أ�و
 ب��ع
ض�ه� يعن ف الضاربة و�إ�ن
 ت�ل�ف� ر�أ
س� ال
م�ال�    قال:
ر�عقد الضاربة وتصرفوا ف الال م�ة� أي أصابته السارة أ�و
 خ�س� 
 وصورة ذلك:  ج�ب�ر م�ن
 ر�ب
ح� ق��ب
ل� ق�س

الن هذه الضاربة بائة ألف فبدأ الضارب يعمل فيها وعمل با لدة ستة أشهر فأصبحت الائة ألف 
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ر مائت ألف ر إل الن ل نقسم الشركة ول نقسم الربح أي ل نلغي العقد ول نقسم ربح الشركة. 
ب منه أي خسارة تقع بعد  فمادام أننا ل نقسم فهذا الربح الوجود ملكه للشركة وهذا الربح الوجود ي²
ذلك.

  مثل بعد ستة أشهر وصل البلغ إل مائت ألف ووقعت خسارة ف الشهر السابع خسي ألف فمن أين
تقع هذه السارة؟ من الربح, إذا) سينزل الربح إل مائة وخسي, هكذا يقول الصنف جب من الربح هذا
إذا حصلت خسارة أو إذا حصل تلف فمثل) إذا نزلنا ف الشهر السابع إل مائة وخسي ألف وف 
الشهر الثامن ارتفعنا إل مائتي وخسي ألف ث حصل تلف كمطر أتلف بعض البضاعة قيمتها مثل) 
ستون ألفا إذا) كم نلك نن؟ مائة وتسعي ألفا فالسارة الت حصلت بسبب الطر ج²بت من رأس الال
ب من رأس الال فيختلف الكلم تاما) فمعناه أن السارة  أم من الربح؟ جبت من الربح, فلو قلنا أنا ت²
ضا́رب, فنقول ل, فالسارة والتلف 

²
سيتحملها صاحب رأس الال أما الربح الذي تقق فهو حقÉ لذا ال

ب من رأس الال حت تنقسم الشركة وت²قسم الرباح فعند ذلك ما يصل من خسارة ف الال فإنه  ي²
ب ذلك من يتحمله صاحبه, إذا) ما تلف من رأس الال أو من بعض رأس الال أو إذا حصلت خسارة ي²
ب من رأس الال, إذا قسمنا  ب من الربح أما بعد القسمة ي² الربح. وقال الصنف مت؟ قبل القسمة ي²
فأخذت² رأس مال وأخذت ربي ث جاءت خسارة فل أرجع على الضارب وأقول هات من ربك 
لتجب ما حصل عندي من خسارة. 

ي
ه�م�ا :  قال ت�ر�ي�ان� ف�ي ذ�م�م�ه�م�ا ب�ج�اه� 
ت�ر�ك�ا ف�ي ر�ب
ح� م�ا ي�ش 
: ش�ر�ك�ة� ال
و�ج�وه�: و�ه�ي� أ�ن
 ي�ش إذا) ف  ا�لث1ال�ث�
شركة الوجوه سيكون كل منهما يعمل ببدنه لكن رأس الال من أين؟ ل نقول أن رأس الال يكون من 
طرف آخر, لكن إذا) إذا كان رأس الال من طرف ثان فستصبح هذه الشركة هي نفسها شركة الضاربة, 

 فإذا أخذناه دينا) من الناسلكن رأس الال ف ذمنا نن الشركاء, ومعن ذلك أننا نأخذه دين من الناس,
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هل ربه يكون لنا أم للناس الذين أقرضونا؟ الربح لنا نن لن هذا الال أخذناه دينا) ف الذمة فمن 
ي
ه�م�ا أعطانا هذا الال ليس له إل مقدار ما أعطانا فقط سواء ربنا أو خسرنا, قال:  ف�ي ذ�م�م�ه�م�ا ب�ج�اه�

أي يأخذان هذا الال ف الذمة بوجاهتهم لن الناس يثقون فيهم ويعتقدون فيهم الي والصلح وحسن 
خ�ر� يعن كل واحد من الشريكيو�ك�ل� التصرف ف الال وحسن التجارة وكذا فأعطوهم, قال:  
 و�ك�ي
ل� ال

كيف يكون وكيله؟ يعن عندما يتصرف ف الال فهذا الال ل يلكه الشريك كامل) وإنا يلك النصف 
 يعن كلنا يتحمل أي خسارة  و�ك�ف�يل�ه� ب�الث1م�ن�فتصرفه ف نصفه باللك وتصرفه ف نصف شريكه بالوكالة

تصل وكل واحد فينا يكفل الثان فأي خسارة تصل للمال فمتعلقة بذمة الثني وأي ربح سيحصل 
أيضا) سيكون للثني, إذا) السارة ستكون على قدر اللك وهل يوجد ملك؟ نعم يوجد ملك ف الذمة 
لنه عندما اقتضنا أنا وشريكي أنا اقتضت خسي ف الائة وهو اقتض خسي ف الائة ويكن يكون 
غي ذلك هو اقتض سبعي ف الائة وأنا اقتضت ثلثي ف الائة فأنا أملك ثلثي ف الائة فإذا 
حصلت خسارة أتمل من هذه السارة الثلثي بالائة وهو يتحمل السبعي بالائة.

و�ه   قال:  
ان�ه�م�ا م�ن
 م�ب�اح� ك�اص
ط�ي�اد� و�ن�ح ا ي��ت�م�ل1ك�ان� ب�أ�ب
د� ت�ر�ك�ا ف�يم� 
: و�ه�ي� أ�ن
 ي�ش �ب
د�ان� 
ا�لر1اب�ع�: ش�ر�ك�ة� ال
كالصيد مثل) أو الحتطاب إذا) شركة البدان أن يشتكا فيما يتملكان أي يعمل ببدنيهما فقط فل 
يوجد رأس مال الن ويكونا شركاء فيما يتلكانه بالبدن كجمع الباح كالصيد أو الحتطاب أو جع 

ي�اط�ة�حشيش وبيعه ن� ف�ي ذ�م�م�ه�م�ا م�ن
 ع�م�ل� ك�خ�  أي يكونا شركاء فيما يتلكانه بتقبلهما عمل  أ�و
 ي��ت��ق�ب1ل�
ف الذمة كالياطة أو السباكة أو النجارة أو الدادة كما يعمل كثي من العمال الن.

  إذا) شركة البدان كأن يشتك مموعة من العمال اثنان فأكثر يشتكان ف تقبل أعمال كلها نارين 
فيتقبلن أعمال نارة ويشتغلن فيها ويكونان شركاء ف الربح لن هذه تسمى شركة أبدان, الواحد 
يعمل ببدنه, أو قد يكونان بناءين مثل أو دهاني أو غي ذلك. كذلك قد يكون ف جع الباح كالصيد
وغيه.     

ا ل�ز�م�ه�م�ا ع�م�ل�ه� و�ط�ول�ب�ا ب�ه�  قال: ا ت��ق�ب�1ل�ه� أ�ح�د�ه�م�  فإذا كان هناك مموعة شركاء أبدان فلو أن واحد  ف�م�
منهم تقبل عمل من شخص فهذا الذي تقبله يسري على الشركة كلها, يقول ما تقبله واحد منهما 
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ر� أ�و
 ل� لزمهما جيعا العمل وطولبا به 
ا ال
ع�م�ل� ل�ع�ذ اأي بدون عذر و�إ�ن
 ت��ر�ك� أ�ح�د�ه�م� ن��ه�م� 
  ف�ال
ك�س
ب� ب��ي�
إذا) عندما تكون هناك شركة أبدان إذا تقبل أحد الشركاء عمل فإن ما تقبله من عمل يلزمه هو ويلزم 
الشركاء معه فإذا عمل هو وشريكه قد يكون عمله هو أكثر من شريكه فل بأس فقد يعمل هو وشريكه
ل يعمل فإذا رضي بذلك ل بأس لكن إذا كان ل يرضى بذا وكان شريكه هذا ل يستطيع العمل فإما 
أن يعذره وإما أن يطالبه بأن يقيم مقامه رجل آخر, قال فالكسب بينهما لن عقد الشراكة قائم ول 

أي ل يعرف هذه  أ�و
 ل�م
 ي��ع
ر�ف� ال
ع�م�ل� أي كان له عذر فل يستطيع العمل و�ي��ل
ز�م� م�ن
 ع�ذ�ر يفسخ
 أي يقيم شخص مقامه بطلب الشريك أما  أ�ن
 ي�ق�يم� م�ق�ام�ه� ب�ط�ل�ب� ش�ر�يك�الصنعة, ول يستطيعها فيلزمه

إذا عذره الشريك فهو متبع له فل بأس.

  إذا) إل الن كم نوع للشركة؟ أربعة, شركة العنان: الال والبدن من كل شريك, شركة الضاربة: الال من
شريك والعمل من شريك آخر, شركة الوجوه: الال والبدن من كل منهما إل أن الال ليس باضر وإنا 
يأخذانه دين ف الذمة, شركة البدان: الول ببدنه والثان ببدنه.

ب�ه� ك�ل1 ت�ص�ر/ف� م�ال�ي{ :  قال : ش�ر�ك�ة� ال
م�ف�او�ض�ة� ،و�ه�ي� أ�ن
 ي��ف�و-ض� ك�ل� إ�ل�ى ص�اح� هذه الشركة  ال
خ�ام�س�
تسمى مفاوضة فيها نوع من التوسع فيكون كل من الشريكي شريك الخر ف كل تصرف مال فإذا باع
أحدها فالربح بينهما وإذا اشتى شيء وباعه فالربح بينهما وإذا ضارب أحدها مع شخص آخر فما 
يصله من ربح يدخل ف هذه الصºالة وتوزع على الميع إذا) فيها جع لكثر من صورة من صور 
الشراكة, إذا عمل أحدها ببدنه وحصÌل مال يدخل كذلك ف هذه الشراكة, إذا) هذه الشركة شركة 
مفاوضة يفوض فيها كل واحد للخر الق ف كل تصرف مال سواء كانت شركة أبدان أو مضاربة أو 

ت�ر�ك�ا ف�ي ك�ل- عنان أو غي ذلك فكل ما يدخل من مال على أحدها فإنه يشاركه الخر فيه, قال: 
 و�ي�ش
ب=ا ن�اد�ر=ا  
ل� ف�يه�م�ا ك�س خ� 
ح/ إ�ن
 ل�م
 ي�د يعن شركة الفاوضة فيها شيء من م�ا ي��ث
ب�ت� ل�ه�م�ا و�ع�ل�ي
ه�م�ا, ف��ت�ص�
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العموم هذا العموم هو عيبÉ ف هذه الشركة فإذا بولغ ف هذا العموم زيادة عن الد العروف فإن الشركة
تبطل, كيف ذلك؟ نقول شركة الفاوضة بأن يفوض كل واحد منهما صاحبه ف كل تصرف مال لكن 
بشرط أل يدخل فيها كسبا نادرا وهذا الكسب النادر مثل) كالركاز أو الياث فلو أن أحدنا ورث مال 
فهل يشاركه الثان ؟ ل يشاركه الثان لن هذا شيء نادر وكذلك أرش الناية فلو استحق أحدنا أرش 
جناية هل يدخل الثان معه ؟ ل ل يدخل معه وكذلك ضمان العارية إذا تلفت فهل يلزم الثان؟ الواب
ل يلزم. إذا) شركة الفاوضة تصح ول تصح فتصح إذا كانت ف تصرف· مالä معروف مدد وليس نادرا) 
وإنا معتاد أما التصرف الال النادر فل تدخله الفاوضة فإن أ²دخل التصرف الال النادر ف عقد 

ائ�ز�ة6يعن الشركات و�ك�ل/ه�ا الفاوضة فإن الفاوضة تبطل ويبطل عقد الفاوضة  ما معن جائزة؟ يعن  ج�
ا إ�ل1 ب�ت��ع�دo أ�و
 ت��ف
ر�يط�ليست لزمة يوز فسخها من ق±بل أي طرف من الطراف  فل  و�ل� ض�م�ان� ف�يه�

ضمان ف الشركات على شريك· من الشركاء إل إذا تعدى أو فرط لن الشراكة معناها أن النسان إذا 
تصرف ف مال الشراكة يتصرف ف ماله ومال شريكه فلو أنه أتلف شيئا) من الال أو أفسده أو خسره 
هل يضمن السارة ويضمن التلف؟ الواب أنه ف ماله ل يضمن أما ف مال شريكه ل يضمن إل إذا 
تعدى أو فرط, فإذا تعدى وفرط ف مال الشركة فإنه يضمن للشركة هذا الذي تعدى فيه أو فرط.

ف�ص
ل6 في ال
م�س�اق�اة� و�ال
م�ز�ار�ع�ة�
   تعريف الساقاة: أن يدفع الشخص الشجر لن يسقيه بزء· معلوم· مشاع· من الثمر وهذه الساقاة.

تعريف الزارعة: دفع الرض والب لن يزرعه بزء· معلوم· مشاع· من الارج أي من الثمر. فالزارعة من 
الزرع.

ح/ ال
م�س�اق�اة ع�ل�ى ش�ج�ر� ل�ه� ث�م�ر6 ي��ؤ
ك�ل�  قال الصنف:  هذا "واحد" فالساقاة على شجر معناه أنه  و�ت�ص�
يعطيه شجر له ثر يؤكل فيعطيه هذا الشجر ليسقيه طول الفتة ث إذا أثر فإن الثمر بينهما بسب ما 

فقد يعطيه شجر ليس فيه ثر وقد يعطيه شجر فيه ثر موجود  و�ث�م�ر�ة� م�و
ج�ود�ة� يتفقا عليه "والثانية"
اليسقيه ث إذا صلح باعاه وقسماه ويكون للول جزء وللثان جزء مدد ه� 
ن�  أي بزء من الثمرة  ب�ج�ز
ء� م�
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هذا  و�ع�ل�ى ش�ج�ر� ي��غ
ر�س�ه� إذن الساقاة تصح على شجر· له ثرÉ يؤكل وتصح على ثرة موجودة بزء منها
أ�و
  "ب" أ�و
 ا�لش1ج�ر� "أ"  و�ي��ع
م�ل� ع�ل�ي
ه ح�ت1ى ي��ث
م�ر� ب�ج�ز
ء� م�ن
 الث1م�ر�ة� "الثالث" أي يعطيه الشجر ليغرسه

ا ه�م� 
ن�  "ج" إذن ما هو الناتج ؟ الناتج أن يعطيه جزء من الثمرة نصفها مثل) أو جزء من الشجرة نصفهام�
ف�إ�ن
 ف�س�خ� م�ال�ك6 مثل) أو جزء من الثمرة والشجرة, يقول لك كذا من الثمر وكذا من  الشجر, قال: 

ر�ت�ه�فماذا يكون للعامل ؟ق��ب
ل� ظ�ه�ور� ث�م�ر�ة�  
 فإن فسخ الالك بعد أن عمل العامل قبل أن  ف�ل�ع�ام�ل� أ�ج
تظهر الثمرة فالن العامل ل يلك شيء قبل ظهور الثمرة أما إذا ظهرت الثمرة سيملك العامل الزء 

 أ�و
 الشتط فإذا فسخ الالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الجرة, لنه ل توجد ثرة الن, إذا) له أجرة الثل
ء� ل�ه�أي فسخ العامل ف نصف الدة, العامل فسخ العقد ول يكمل العمل قال:ع�ام�ل6  
 لاذا؟  ف�ل� ش�ي

لن الفسخ من قبله.

ل�ك� ا�لث1م�ر�ة� ب�ظ�ه�ور�ه�ا,   قال الصنف: 
لك  و�ت�م لك ولكن من الذي يلكها؟ ت² فإذا ظهرت الثمرة ت²
للطرفي بسب التفق عليه، فلو كان التفاق على نصف الثمرة فإذا ظهرت الثمرة معن ذلك أن نصفها

ل�ك� ا�لث1م�ر�ة� ب�ظ�ه�ور�ه�ا, ف��ع�ل�ى ع�ام�ل� ت�م�ام� للمالك-مالك الشجرة- ونصفها للساقي-للعامل-، قال:  
و�ت�م
ه � خ�ت
 ب��ع
د� أي بعد الظهور فت²ملك الثمرة بالظهور وينبن على هذا أنه إذا ظهرت الثمرة ع�م�ل� إ�ذ�ا ف�س�

وفسخ الالك هل ينفسخ العقد أم ل؟ الواب نعم ينفسخ لكن العامل يلك نصف الثمرة وعليه أن يتم
العمل لنه استحق الثمرة الن, انتقل الصنف الن إل كل ما على العامل ف عقد الساقاة والزارعة 

 و�ع�ل�ى ع�ام�ل� ك�ل1 م�ا ف�يه� ن�م�و� أ�و
 عموما) ما الذي يب على العامل وما الذي يب على الالك. قال:
و�ه و�ع�ل�ي
ه�م�ا 
ف
ظ6 و�ن�ح و�ه�, و�ع�ل�ى ر�ب- أ�ص
ل� ح� 
ح6 و�ح�ص�اد6 و�ن�ح ص1ت��ي
ه�م�ا  يعن العامل والالكإ�ص
ل� ر� ح� 
 ب�ق�د

اد6  إذا) ما هو الذي يب على العامل؟ هذه المور مردها للعرف والعادة أن العامل عليه ما فيه ج�د�
صلح الثمرة والالك يلزمه ما فيه صلح الرض صلح الصل فإذا) مردها إل العرف بعن أن هناك 

 
www.bajabir.com            

http://www.bajabir.com/


                                                                               

بعض أمور فقد يتاج الساقي مثل) إل مواتي، إل حفر آبار فهل هذه يتحملها العامل أم الالك؟ ما 
يعود إل الصل يكون إل الالك وما يعود للصلح فقط يكون إل العامل. أما ال±داد وهو القطع قطع
الثمرة على من؟ كلÉ يقطع ملكه لننا عرفنا أن نصفها للمالك ونصفها للعامل فكلÉ يقطع ما يلك.

ح/ ال
م�ز�ار�ع�ة�،   قال الصنف: ما هي الزارعة؟ قلنا أنه يدفع الب لن يزرعه بزء· وحصة· معلومة·  و�ت�ص�
�ر
ض� �مشاعة· من الناتج. قال:  
ر�ج� م�ن
 ال 
أي يعطيه الب ليزرعه ويقول له ازرع هذاب�ج�ز
ء� م�ع
ل�وم� م�م1ا ي�خ

ر الب ولك نصفه ول نصفه. قال:  
ر�ه� يعن علم جنس البذرب�ش�ر
ط� ع�ل
م� ب�ذ 
أي مقداره إذا) لبد  و�ق�د
ن�ه� أن يعلم ما هي البذور ما هو الزرع الذي سيزرعه فإذا أعطاه يعطيه البذر ويكون معلوم للثني 
  و�ك�و

�ر
ض �يعن البذر 
ما معن كونه من رب الرض؟ يعن إذا حصلت مزارعة فالبذر من الذي  م�ن
 ر�ب- ال
يأت به؟ صاحب الرض وهذا شرط اكتبوا عندها وعنه ل ي²شتط يعن الرواية الثانية ف الذهب أنه ل 
يشتط وإنا هو بسب التفاق فقد يكون على العامل وقد يكون على الالك وقد يكون عليهما إذا) 
اكتب عندها وعنه ل يشتط وصححه ف الغن واختاره تقي الدين ابن تيمية عليه رحة ال. ننتقل إل 
باب الجارة.

ف�ص
ل6 في ال
�ج�ار�ة�

ث�ة� ش�ر�وط�   ما هي الجارة؟ قال الصنف: ح/ ال
�ج�ار�ة� ب�ث�ل� تعريف الجارة: عقدÉ على منفعة مباحة  و�ت�ص�

أو عي· معينة معلومة بعوض معلوم. الجارة هي بيع النافع وليست بيع العيان فبيع العيان نسميه بيع

ف�ع�ة�, لكن بيع النفعة تسمى إجارة. ما هي شروطها؟ قال: 
وهذا الول إذا كان سيستأجر  م�ع
ر�ف�ة� م�ن�

ت��ه�ا  منفعة معناه أنه لبد أن تكون النفعة معلومة ول تدخلها الهالة، الشرط الثان قال:  إذا) ل و�إ�ب�اح�

ر�ة�يصح أن يستأجر منفعة مرمة، الثالث:  
 فالعقد ف الجارة بي منفعة وأجرة يعن النفعة فو�م�ع
ر�ف�ة� أ�ج

مقابل الجرة فلبد من معرفة النفعة ولبد من معرفة الجرة ولبد أن تكون هذه النفعة مباحة وليست 

امرمة. قال الصنف: و�ت�ه�م� 
ر=ا ب�ط�ع�ام�ه�م�ا و�ك�س 
ير=ا و�ظ�ئ� ، لا قال الصنف معرفة الجرة أشكل علينا  إ�ل1 أ�ج�

هل يوز أن نستأجر أجيا بطعامه وكسوته نقول له تعمل عندنا سنة بطعامك وكسوتك؟ يوز، هل 
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يوز أن نضر مرضعا ونقول ترضعي هذا الطفل بطعامك وكسوتك؟ قال يوز هذا، لاذا نص الصنف 

على هذا؟ لنه الطعام والكسوة هل هو معلوم أو غي معلوم؟ قد يكون غي معلوم لكن قالوا يتسامح ف

مثل هذا لن ال سبحانه وتعال قال: ﴿وعلى الولود له رزقهن وكسوتن﴾ ف مسألة الرضع فأجازه 

فقالوا هذا معلوم إذا) هو معلوم فيه شيء من جهالة لكن هذه الهالة مغتفرة لن ف العرف وف العادة 

معروف أن النسان سيأكل ماذا وسيكسى بأي شيء.

ث
ل�  قال الصنف: ر�ة� م� 
ه � ص�ح1 و�ل�ه� أ�ج و� 
ي1اط=ا و�ن�ح ب�ه� خ� 
إ�ن
 د�خ�ل� ح�م1ام=ا, أ�و
 س�ف�ين�ة=, أ�و
 أ�ع
ط�ى ث��و  يعن  و�

هناك أشياء أحيانا ل يتفق النسان ف الجارة فيها على الجرة وتكون بسب العادة وبسب العرف 

مثل دخول المام يدخل المام ليغتسل ويدفع أجرة فقد ل يعرف الجرة يوز ذلك لنه هناك عرف 

جار يقوم مقام القول ومقام التعيي فإذا دخل حاما أو صعد إل سفينة مثل الذي يركب ليموزين أو 

إن  تاكسي أو نقل جاعي أو كذا فقد ل يسأل عن الجرة لنا معروفة سيدفع الجرة الددة، قال:

دخل المام أو السفينة أو أعطى ثوبه للخياط ونوه يصح ذلك ولو ل يتفق معه على الجرة ويدفع له 

: أجرة الثل لن العرف الاري بذلك. قال الصنف:  و�ه�ي� ض�ر
ب�ان�

عرفنا أن الجارة هي بيع النافع وعلمنا أن الجارة لا ثلثة شروط ل تصح إل با معرفة النفعة   

والقصود بالنفعة يعن الشيء الؤجر ما هو؟ إذا كان سيستأجر مثل بيتا فلبد أن يعلم ما هي مكونات

هذا البيت، إذا كان سيستأجر سيارة فلبد أن يعلمها، إذا كان سيستأجر شخصا يعمل له عمل معينا 

فلبد أن يعلم ما هو هذا العمل، يستأجر مثل شخص ليدهن له الدار فلبد أن يكون هو على علم 

أنه سيدهن الدار وباذا سيدهنه يعن لبد أن يعرف التفاصيل الطلوبة على القل الت تزيل الهالة ول 
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تفضي إل النزاع فإذا استأجر شخصا لياطة ثوب يكون اتفق معه وعرف ما هو العمل الذي سيؤديه 

يريد أن ييط له ثوبا من الثياب العروفة وهكذا إذا) لبد من معرفة النفعة ولبد من معرفة الجرة ولبد 

:أن تكون هذه النفعة مباحة. انتقل الصنف إل أنواع الجارة قال:   يعن نوعان الضرب و�ه�ي� ض�ر
ب�ان�

كيف ذلك؟ كأن يستأجر أرض أو دار أو سيارة أو دابة والثان أن إ�ج�ار�ة� ع�ي
ن�: الول من الجارة هو 

يستأجر النفعة فل يستأجر شخصا) بعينه وإنا يستأجر النفعة كيف ذلك ؟ كالذي يذهب إل الياط 

مثل) ليخيط له ثياب فالياط بالنسبة له أجي ما هي الجارة ؟ فهل يستأجر منه الدكان ؟ ل, بل 

يستأجر منه النفعة وهي خياطة الثوب والذي يذهب إل اللق مثل) ليحلق له شعر رأسه فعلى ماذا 

عقد الجارة ؟ على اللقة, والذي ذهب إل طبيب ليعاله فاستأجر منفعة هذا الطبيب ول يستأجر 

ار�ة� ع�ي
ن�الطبيب كامل) ولكن استأجر منفعة هذا الطبيب وهكذا     وسنشتط خسة شروط ف إجارة إ�ج�

االعي ما هي؟    معرفة العي وهذا واحد ما هي العي الت سنستأجرها ؟ أرض مثل) ما و�ش�ر�ط� م�ع
ر�ف��ت��ه�

اهي هذه الرض ؟ وما هي صفاتا ؟  ل�يم�ه� 
ر�ة6 ع�ل�ى ت�س 
  هذا الثان أن تكون هذه العي مقدور علىو�ق�د

اتسليمها والثالث   ز�ائ�ه� 
ا د�ون� أ�ج ع�ه� 
 إذا) الثالث أن يكون العقد على النفع و�ع�ق
د6 ف�ي غ�ي
ر� ظ�ئ
ر� ع�ل�ى ن��ف

دون الجزاء, إذا) الشرط الول مثال استأجر دارا لنه غالبا ما تستأجر الناس البيوت, فإذا استأجر دارا 

فنشتط معرفتها وهذا الول والثان القدرة على تسليمها أي أن هذه الشقة الت أجرها لبد أن يستطيع 

أن يسلمها لكن لو كانت الشقة ليست تت يده وفيها مستأجر ل يرج منها فل تؤجر إذا كان ل 

ايستطيع تسليمها قال  ز�ائ�ه� 
ع�ه�ا د�ون� أ�ج 
 الثالث أن يكون العقد على النفع و�ع�ق
د6 ف�ي غ�ي
ر� ظ�ئ
ر� ع�ل�ى ن��ف

دون الجزاء الن دعونا نثل بشيء واحد ف إجارة العي فنستأجر دار فنشتط معرفتها وهذا الول 

والشرط الثان القدرة على تسليمها يعن هذه الشقة الت أجرها عليº لبد أن يكون يستطيع أن يسلمها 

أما إذا كانت الشقة ليست تت يده وفيها مستأجر ل يرج منها فل تؤجر إذا كان ل يستطيع تسليمها

أما الثالث فعندما ع±ق±د± ع±ق³د² الجارة على الشقة انصب العقد على نفع الشقة أم عي الشقة؟ يعن على

تلك الشقة نفسها أم على تلك منافعها؟ بل تلك منافعها وما هي منافعها؟ أن يسكن فيها يعن العقد
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على السكن وليس على تلك العي فلو كان تلك العي ل تصي إجارة وإنا تصي بيع , يعن هذا 

الكلم ف غي الظئر وهي الرضع أما إذا استأجرت الرضع فتستأجرها على نفعها أم على أجزائها ؟ 

تستأجرها على منفعة اللب الذي فيها فهل اللب هذا الذي سيأخذه وينتفع به ث يرده مثل الشقة؟ ل 

ولذا قال الصنف: إل الرضع, فإن الرضع يوز استئجارها على أجزائها. إذا) مسألة الرضع النسان 

يستأجر الرضع ويأخذ منها نفعا أي أجزاء, هذه الجزاء هي اللب والنفع هو حل الصغي 

وملحظته..وهكذا فهناك نفع وهناك أجزاء فاستثنيت الرضع حت ل يقال كيف صح إجارة الرضع مع 

أن الرضع تستهلك أجزاء لبنها ول تعود فالجزاء ما يصح إجارتا فل يصح أن أؤجرك حبة تفاح 

لتأكلها فل يكون إجارة لنك إن أكلتها أصبح العقد على أجزائها وليس على نفعها فستأكلها ولن 

تبقى عينها.

ال�ه�ا ع�ل�ى ا�لن�1ف
ع�   والشرط الرابع:  ت�م� 
 يعن أنا استأجرت منك شقة للسكن فلبد أن تصلح الشقة و�اش

للسكن فإذا كانت الشقة ل تصلح للسكن لعيب· من العيوب فل يصح العقد عليها, الشرط الامس: 

ن��ه�ا ل�م�ؤ�ج-ر� أ�و
 م�أ
ذ�ون=ا ل�ه� ف�يه� 
  إما لؤجر أو لأذون· له فيها أي ف الجارة فلبد أن الذي يتول تأجيو�ك�و

م�ان�هذه الشقة مالكها أو وكيل للمالك   
  فإذا استأجرت العي فطريقة استئجار العيو�إ�ج�ار�ة� ال
ع�ي
ن� ق�س

م�ع
ل�وم�طريقتان   أي يغلب على الظن أن تبقى ي��غ
ل�ب� ع�ل�ى ا�لظ1ن- ب��ق�اؤ�ه�ا ف�يه� إل مدة معلومة إ�ل�ى أ�م�د �

هذه الدة فمثل) أنا استأجرت الشقة للسكن إل أمد مدد أي إل سنة معينة أو إل شهر معي إذا) 

إجارة العي إما أنا تكون إل أمد أي مدة معلومة أو تكون لعمل· معلوم, فإذا قال تعال أجرت لك هذه

الشقة لدة خسمائة سنة فهل يظن أن تبقى هذه الشقة لمسمائة سنة؟ ل, فعند ذلك ل يصح.
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 فإجارة العي قد تكون لعمل· معلوم وليس لدة فاستأجرت الشقة لعمل معي ل�ع�م�ل� م�ع
ل�وم�  قال الثان: 

ع� م�ع�ي1ن ل� إ�ل�ى م�و
ض� 
أستأجر منك هذه الدابة ل أقول لدة شهر وإنا  ك�إ�ج�ار�ة� د�اب1ة� ل�ر�ك�وب� أ�و
 ح�م

أستأجر منك هذه الدابة لغرض معي إذا انتهى هذا الغرض تعود لك هذه الدابة , فاستئجار العي إما 

ء� م�ع�ي1ن� أ�و
 م�و
ص�وف�لدة مددة أو لعمل مدد  
ف�ع�ة� ف�ي الذ-م1ة� ف�ي ش�ي 
 ما الض1ر
ب� ا�لث1ان�ي: ع�ق
د6 ع�ل�ى م�ن�

امثالا ؟ كأن أريد إيصال بضاعة إل منطقة معينة ف سيارة صفتها كذا وكذا  ت��ر�ط� ت��ق
د�ير�ه� 
يعن  ف��ي�ش

ي�اط�ة� الجارة  ب�ن�اء� د�ار� و�خ� فإذا استأجر منفعة ف الذمة مثل بناء الدار فاستأجر شخص  ب�ع�م�ل� أ�و
 م�د1ة� ك�

ليبن الدار فالعقد الن انصب على بناء الدار, أريد بناء هذا الدار, فعندما أعقد على بناء الدار 

ر عقد الجارة إما بالعمل فيكون العمل منصب على بناء هذا اليار مثل) والجرة ألف  ºفلبد أن ي²قد

ر فبماذا تكون الجرة مربوطة ؟ إما بعمل وهو النتهاء من الدار كامل أو بدة كأن تشرع ف بناء 

الدار وكل يوم لك مائة ر فإذا كان كل يوم لك مائة ر فبماذا يكون العقد متعلق ؟ يكون العقد 

العمل منعقد باذا ؟ بعمل· أن متعلق بالدة أما إذا كان العقد أن تنهي الدار ولك ألف ر فمعناه 

معي. 
فيشتط أن يكون هذا معروف لن أي جهالة تدخل العقود فإنا  و�ش�ر�ط� م�ع
ر�ف�ة� ذ�ل�ك� و�ض�ب
ط�ه  قال: 

ن�تبطلها  
ائ�ز� الت1ص�ر/ف� و�ك�و يVا ج� ير� ف�يه�ا آد�م�  فلبد أن يكون الجي آدمي يوز تصرفه فما معن جائز أ�ج�
التصرف ؟ قلنا: الر الكلف الرشيد لكن الصغي ل, أو النون ل ,أو العبد ل تستأجره إل بإذن سيده

ل� ال
ق�ر
ب�ة 
ت�ص/ ف�اع�ل�ه� أ�ن
 ي�ك�ون� م�ن
 أ�ه 
ن� ع�م�ل� ل� ي�خ 
 إذا) نشتط ماذا ف هذا الضرب؟ نشتط معرفة و�ك�و
ذلك هذا الول ونشتط أن يكون الدمي جائز التصرف هذا الثان والشرط الثالث أل يكون هذا 
العمل الذي استأجرت فيه ل يصح إل قربة ل فل تصح الجارة ويثلون لذلك كالذان والقامة 
والصلة وتعليم القرآن والفقه والديث والعبادات كلها فكل ذلك يدخلونه النابلة فيقولون بأن 
العبادات الت تتاج إل أن يكون صاحبها من أهل القربة ل تصح الجارة فيها فل يصح أن أستأجر 
واحد ما هو دوره؟ دوره أن يؤذن أو يقيم الصلة أو يعلم الناس مثل) القرآن أو غي ذلك لكن ييزون 
أن يأخذ النسان مقابل هذه الشياء رزق من بيت الال, يعن ول المر يعطي الناس من بيت الال أو 
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تكون جعالة أو بدون شرط فيأخذ بدون اتفاق مسبق أما أن يكون عقد إجارة على الذان أو على 
الصلة أو على أفعال القربات فيقولون بأنه ل يصح ذلك والسألة فيها نزاع أيضا) حت داخل الذهب 

 الن يبي الصنف ف عقد الجارة ما الذي يلزم الؤجر وما و�ع�ل�ى م�ؤ�ج-ر� ك�ل/ م�ا ج�ر�ت
 ب�ه� ع�اد�ة6 و�ع�ر
ف6
ك�ز�م�ام� الذي يلزم الستأجر والقاعدة ف هذا هو عرف الناس أي ما تعارف الناس عليه مثل ماذا؟ 

يعن المل والوضع إذا كان استأجر دابة للحمل عليها  و�ش�دo, و�ر�ف
ع� و�ح�طoأي حبل الركوب  م�ر
ك�وب�
ت�ر�فيقول: كل هذا على الؤجر  
و� م�ح�م�ل�وهو الستأجر  و�ع�ل�ى م�ك 
توضع  و�م�ظ�ل1ةيضعونه على المل  ن�ح

على المل أيضا) فهذا كله على الستأجر وليست على الؤجر وهذا عرف ف زمن الصنف فكانوا 
يتعارفون بأنه إذا استأجر المل مثل ليضع عليه الرأة مثل فيحتاج إل ممل ومظلة فيقول أن كل هذه 
ل تكون تابعة للدابة وإنا يدفع قيمتها إن احتاجها وهو الذي يتحمل تكاليف ذلك, وكل هذا مرده إل

و� ب�ال�وع�ة� إ�ن
أي تفريغ  و�ت��ع
ز�يل�العرف وهذه أمثلة فقط وواقعنا اليوم قد تتلف فيه المثلة تاما. قال:  
ن�ح
ومرد ذلك فإذا استأجر البيت وبالوعته فارغة فلبد أن يسلمه البيت وبالوعته فارغة أيضا) ت�س�ل1م�ه�ا ف�ار�غ�ة=

إل العرف كما قلنا, كانوا إذا استأجر البيت يسلمه غرفة الاري فارغة, ث بعد ذلك إذا سلمه البيت 
ر�فيلزمه أن يليها ومرد ذلك إل العرف فليست هذه القضية تعبدية با نص ل يوز مالفته  
 و�ع�ل�ى م�ك

ل�ك�يعن الؤجر  ل�يم�ه�ا ك�ذ� 
يعن أن يسلمها فارغة.  ت�س

ز�م6  قال:  أي الجارة عقد لزم أي ليس جائز فل يوز فسخه من  ويعن بذلك الجارة و�ه�ي� ع�ق
د6 ل�
قبل أي من الطرفي أما اللزم فل يوز فسخه إل بوافقة الطرفي لفسخه ومر معنا من العقود اللزمة 
البيع بعد انقضاء زمن اليار أما ف زمن اليار فهو جائز, قال هو عقد لزم فما الذي ينبن على هذا؟ 

ر�ة� قال: 
�ج 
ر� ف��ع�ل�ي
ه� ك�ل/ ال 
ر6 ف�ي أ�ث�
ن�اء� ا�ل
م�د1ة� ب�ل� ع�ذ ت�أ
ج� 
أي أن الستأجر استأجر شقة  ف�إ�ن
 ت�ح�و1ل� م�س
لدة شهر وبعد خسة عشر يوم قال: ل أريد الشقة فهل يلزمه بقية الشهر أم ل؟ يلزمه فإذا تول 
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الستأجر بل عذر عليه بقية الجرة, كذا لو استأجر الشقة لدة سنة وبعد ستة أشهر قال أريد أن أخلي
الشقة فنقول هذا عقد لزم ل تستطيع فسخه فيلزمك أن تضي الدة, أما لو قال أنا أدفع بالشهر 
فنقول الدفع بالشهر غي العقد فالعقد بكم هل هو بالشهر أم بالسنة؟ فإن كان العقد بالشهر فيمكنك 
أن تلف ف ناية كل شهر لكن إن كان العقد بالسنة فل تل إل بعد ناية مدة العقد لكن إذا كان 
العقد بالسنة فل تل إل بعد ناية مدة العقد وإن كان العقد بستة أشهر فلك أن تلي بعد ناية ستة 

ء� ل�ه� أشهر فأنت ملزم بدة العقد سواء سكنت فيها أو ل تسكن فيها 
فإذا  و�إ�ن
 ح�و1ل�ه� م�ال�ك6 ف�ل� ش�ي
كان الذي ترك العي الؤجرة هو الستأجر فيلزمه الدفع لكن إذا كان مالك العي هو الذي أخرج 
الستأجر قبل انتهاء الدة فهل يستحق شيء من الجرة ؟ يقول الصنف: ل يستحق, لن مالك العي 
هو الذي منع الستأجر من الستفادة من العي الؤجرة فإذا منعه من الستفادة فل يستحق الجرة.

خ� ب�ت��ل�ف� م�ع
ق�ود� ع�ل�ي
ه�   الن يذكر الصنف الشياء الت تفسخ عقد الجارة: قال:  ف�س� 
 وهذا رقم و�ت��ن�
واحد ولكن كيف تلف العقود عليه؟ استأجرت أنا مثل) شقة من شخص فاندم البيت فينفسخ عقد 

عليها تلفت, أو استأجرت سيارة فتلفت السيارة فتنفسخ الجارة. الجارة لاذا؟ لن العي العقود

ع�  قال:   هذا الثان فإذا استأجرت الرضع للرضيع فمات الرضيع انفسخ عقد الجارة، أماو�م�و
ت� م�ر
ت�ض�
و�ه�الثالث:  
ر
س� أو ب��ر
ئ�ه� و�ن�ح  فإذا استأجرت الطبيب لنقلع الضرس فانلع الضرس أو برئ و�ان
ق�لع� ض�

الضرس فتنفسخ الجارة لاذا؟ لنه تعذر استيفاء العقود عليه ف الجارة فتنفسخ الجارة.

ير6 خ�اص�   انتقل الصنف إل مسألة الضمان هل يضمن الجي أو ل يضمن؟  الجي  و�ل� ي�ض
م�ن� أ�ج�
الن سينقسم إل قسمي أجي خاص وأجي مشتك فالجي الاص من ق²دÂر نفعه بالزمن فإذا استأجرت
إنسان لدة شهر فنسميه أجي خاص يصدق هذا على م±ن ́من الجراء ف أيامنا ؟ على الادمات ف 
البيوت فهذه أجي خاص لنا تعمل عندك لدة شهر كامل ول تعمل عندك وعند غيك, وكذلك 
السائق والارس والعامل ف الدكان إذا) الجي الاص هو الذي ي²قدºر نفعه بالزمن والجي الشتك من 
هو ؟ هو الذي يعمل لك ولغيك فهو أجي عندك وعند غيك مثل من؟ مثل الياط واللق وأصحاب 
الصناعات, فأنت تأتيه فيخيط لك الثوب ويأتيه غيك فيخيط له الثوب فهذا أجي مشتك, قال الجي 
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فبالطأ ل يضمن, الادمة ف البيت إذا أخطأت فكسرت صحن  م�ا ج�ن�ت
 ي�د�ه� خ�ط�أ= الاص ل يضمن
أو إناء أو كذا فل تضمن ما فعلته بالطأ لكن ما فعلته بتعد· أو تفريط فتضمن, لاذا؟  لنم يعتبون 
الجي الاص نائب عن الالك فكأنه وكيل ي²عام±ل معاملة الوكيل والوكيل ل يضمن, إذا) الذي ل يضمن

و� ح�ج1ام� من هو؟ الول أجي خاص  
فهؤلء الجام هو الذي  "4"  و�ب��ي
ط�ار�"3" و�ط�ب�يب� "2"و�ل� ن�ح
يشرط ف مواضع من السد ويرج الدم والطبيب هو الذي يعال والبيطار هو الذي يعال الدواب فيقول

ق��ه�م
هؤلء أيضا) ل يضمنون ولكن مت؟ إذا  
ذ إ�ن
 وهذا الشرط الول, إذا كان حاذقا ف صنعته ع�ر�ف� ح�
وهذا هو الشرط الثان فلو كان الطبيب يعال طفل بدون إذن ول أمره فإنه يضمن لنه أ�ذ�ن� ف�يه� م�ك�ل1ف6

أي أو ول غي الكلف واضح هذا إذن الطبيب إن عال وكان  أ�و
 و�ل�ي� غ�ي
ر�هل يؤذن له ف العلج  

ن� أ�ي
د�يه�م
 حاذقا) وكان مأذونا) له ف العلج وأيضا) 
وهذا الشرط الثالث يعن أنه ما قصر ول يطئ و�ل�م
 ت�ج
ولكن لو أن الجام مثل) قطع فزاد ف القطع فأتلف ف النسان شيء يضمن لن يده جنت الن أو 
الطبيب أجرى عملية فجنت يده فقتل الريض أما إذا عمل العمل الطلوب منه بدون خطأ منه وبدون 
جناية فإنه ل يضمن حت لو مات الريض, ذكرنا إل الن الجي الاص الطبيب والجام والبيطار ل 
يضمنون إذا عرف حذقهم هذا " أ " وأذن لم من مكلف أو ول غي الكلف وإذا ل تن أيديهم, قال

و�ل� ر�اع� م�ا ونو حجام ويدخل تت الجام التÌان الذي يت الصغار وسيدخل الصنف الامس الن 

وهذا هو الامس وهو من يرعى الغنم ما ل يتعد أو يفرط فإنه ل يضمن. ل�م
 ي��ت��ع�د1 أ�و
 ي��ف�ر-ط

ت��ر�ك6  قال:  
يعن أجي مشتك, من هو؟ وهو من قدر نفعه بالعمل مثل الياط تذهب إليه  و�ي�ض
م�ن� م�ش
وتعطيه الثوب ليخيط فنفعه مقدر هل بالساعة أم باليوم أم بالعمل الذي يؤديه بياطة الثوب؟ بالعمل 

يعن ما تلف بتصرف· منه هو فمثل) أراد الياط أن  م�ا ت�ل�ف� ب�ف�ع
ل�ه�وهو خياطة الثوب وليس بالوقت 
يقص الثوب فأتلفه يضمن هذا لن هذا من فعله, وكذلك الطباخ أراد أن يطبخ الطعام فأفسده إذا) 
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ر
ز�ه�   قال: نعم هل هناك أشياء ل يضمنها؟ يضمن ما تلف من فعله ولكن فما تلف وهو ف  ل� م�ن
 ح�
وهذا يتصور ف ماذا؟ الياط إذا أراد أن يقص القماش فأفسده وأتلفه يضمن لكن لو  حرزه ل يضمنه

أنه خاط الثوب ول يفسده ث وضعه ف الخزن فتلف ف الخزن يعن أصابه حريق أو سرقه لص أو 
ل يضمن. قرضته فئران فهل يضمن هذا الثوب الجي الشتك؟

  إذا) باختصار الجي الشتك والجي الاص: هل يضمن الجي الاص أو ل يضمن؟ أي ما الفرق 
بينهما؟ سيلتقيان ف شيء واحد, إذا كان التعدي والتفريط موجود فالكل يضمن, لكن نن نتكل عن 
حالة عدم وجود تعد ول تفريط فهل يضمن الاص أو ل يضمن؟ ل يضمن سواء كان بفعله أو بغي 
فعله, والشتك إذا ل يصل تعد ول تفريط فهل يضمن أو ل؟ ما كان بفعله يضمن وما كان بغي فعله 
ل يضمن.   

ر�ة� ل�ه�  قال:  
 الكلم هنا على ما تلف من حرزه معناه أن الياط إذا أعطيته الثوب فجاء ليقصه  و�ل� أ�ج
لكن  فأتلفه فيضمن لكن إذا قص الثوب وخاطه خياطة صحيحة ث س²ر́ق± الثوب من حرزه فل يضمن

لن الجرة يستحقها مقابل تسليم الثوب, وهو ل يسلمن لاذا؟ ل يستحق الجرة هل يستحق الجرة؟
الثوب وبالتال ل يستحق الجرة. يعرف الصنف الن الاص والشتك 

ر�ة� ب�ال
ع�ق
د� م�ا ل�م
 ت��ؤ�ج1ل
  قال:  
�ج 
ب� ال . و�ت�ج� ت�ر�ك� ب�ال
ع�م�ل� 
و�ال
م�ش ع�ه� ب�الز1م�ن � 
 يعن و�ال
خ�اص/ م�ن
 ق�د-ر� ن��ف

و�ل� الجرة تب ف أول العقد أم ف آخر العقد؟ ف أول العقد إل إذا اتفقا على التأجيل فإنا تؤجل 
ر� إ�ل1 ب�ت��ع�دo أ�و
 ت��ف
ر�يط� ت�أ
ج� 
 إذا) الستأجر ليس مثل الستعي ل يضمن لنه كالمي إل ض�م�ان� ع�ل�ى م�س

ل�ه� ف�يبتعد· أو تفريط وما هو التعدي؟ قلنا: فعل ما ل يب فعله والتفريط؟ ترك ما يب فعله  
و�ال
ق�و
ل� ق��و
ي�ه�م�ا 
 يعن لو حصل خلف فتلفت العي الؤجرة فقال الستأجر: أنا ل أتعدى أو أفرط, والؤجر قال:ن��ف

تعديت أو فرطت, فالقول قول من؟ القول قول الستأجر ف نفيهما أي ف نفي التعدي والتفريط.

ف�ص
ل6 في ا�ل
م�س�اب��ق�ة�
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   السابقة والسبق بالتحريك أي العوض الذي يدفع ف السابقات يسمى سبق بالتحريك, والسابقة 

نفسها تسمى سب³ق, فإذا قلنا سب±ق فالراد به العوض أو الائزة. 

، و�م�ز�ار�يق�  قال الصنف:  ، و�س�ف�ن� ه�ام� , و�س� ام� و�س�ائ�ر� الرماح القصية  ،و�ت�ج�وز� ال
م�س�اب��ق�ة� ع�ل�ى أ�ق
د�
 ، ه�ام�توز السابقة على كل هذا ح�يوان� , و�س� , و�خ�ي
ل� 1 ع�ل�ى إ�ب�ل� , إل� ماذا نفهم من هذا  ل ب�ع�و�ض�

" أي ل جائزة فبعض أهل الفقه  ل سبق إل ف خ²فä أو نصل· أو حافر " جاء ف الديث الكلم؟

قالوا: أنه ل يوز دفع الوائز إل ف هذه الثلثة فيجوز أن تصل مسابقة لكن بدون عوض ومنهم من 

يقول: العوض ف كل شيء والذهب يقول أنه ل توز السابقة بعوض إل ف هذه الثلثة وما سواها 

توز السابقة لكن بدون جائزة وهذا فيه نظر.

,   الن سيذكر شروط السابقة؛ الشروط الت تصح با السابقة:  فإذا كانت  و�ش�ر
ط� ت��ع
ي�ين� م�ر
ك�وب�ي�ن�

أيو�ات-ح�اد�ه�م�ا, السابقة على دواب مثل) فلبد من تعيي الركوبي هل ها من اليول أو من شيء آخر 

فإذا   و�ت��ع
ي�ين� ر�م�اة�,لبد أن تكون هذه السابقة بي حيوانات متحدة خيل مع خيل جال مع جال

د�يد� م�س�اف�ة�,كانت السابقة على رمي فلبد أن نعي من هم الرماة لنه سيكون ف القابل عوض  
 و�ت�ح

,حت ندد الفائز من غي الفائز  ت�ه�,يعن علم ما هو مقدار الائزة الت ستعطى  و�ع�ل
م� ع�و�ض� يعن و�إ�ب�اح�

ذكر الصنف إل الن ستة شروط؛ تعيي الركوب واتاد الركوب يعن ما  إباحة الائزة الت ستعطى,

يكون السباق مثل) بي إبل وخيول فلبد من تعيينها واتادها وتعيي الرماة وتديد السافة الت سنرمي 

 أحدها أو منهما, يعن أل يكون العوض من و�خ�ر�وج6 ع�ن
 ش�ب�ه� ق�م�ارفيها والعوض ويكون العوض مباح 

ما هو القمار؟ يعن لو كانت السابقة بي طرفي كل واحد يدفع ألف ر ث الذي يفوز يأخذ الائزة 
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والذي ل يفوز ل يأخذ شيء فيقول: ل, لبد من الروج عن القمار و عن مشابة القمار كيف يكون 

يكون هذا بأن تكون الائزة مدفوعة من بعض التسابقي دون بعض أو تكون الائزة مدفوعة من هذا ؟

طرف آخر خارج عنهما أو من ول المر؛ المام هو الذي يدد الائزة وهو الذي يعطي الائزة فل 

.و�ا�لل1ه� أ�ع
ل�م� تكون الائزة مدفوعة من الثني لنه إن كان ذلك فإنه سيشبه القمار 

ف�ص
ل6 في ا�ل
ع�ار�ي�ة�

  تعريف العارية: إباحة نفع العي تبقى بعد استيفاء العي.

و�ك�ل/معروفة العارية؛ تعطى العي لشخص يستفيد منها ث يرد نفس العي و�ال
ع�ار�ي�ة� س�ن1ة6   يقول الصنف: 

ح/ إ�ع�ار�ت�ه� ع=ا م�ب�اح=ا ت�ص� 
ذكر  فكل ما ينتفع به وعينه تبقى ول تذهب لكن م�ا ي��ن
ت��ف�ع� ب�ه� م�ع� ب��ق�اء� ع�ي
ن�ه� ن��ف

 وهي الفروج والفروج ل تعار أو ل تل إ�ل1 ا�ل
ب�ض
عالصنف أربعة أشياء ل تصح أن تعار ما هي؟ قال: 

ل�م=ا ل�ك�اف�ر� إل بالنكاح أو بلك اليمي وبالعارة ل توز 
ا م�س ل يوز أن يعي الرجل السلم العبد  و�ع�ب
د=

ر�م�السلم إل رجل كافر يستخدمه  
ه� ل�م�ح و� 
ا و�ن�ح فالرم ل يل له قتل الصيد فل يوز أن يعي  و�ص�ي
د=

و�أ�م�ة=, و�أ�م
ر�د� ل�غ�ي
ر� لاذا؟ لنه سيشمه فهو مرم عليه  الرم صيدا) ليذبه ول طيبا) ليتطيب به يعن يشمه
فالن إذا أخذ  لرجل· غي مأمون يستعيها ف الدمة مثل), فل يوز أن نعطي المة الشابة مثل) م�أ
م�ون�

إذا كان سيأخذ العي ويستفيد منها ويرد مثلها فهذه  النسان عارية يلزمه أن يردها بعينها أم يرد مثلها؟

تسمى قرض ل عارية لكن إذا ردها بعينها كأن يأخذ الناء يستفيد منه ث يرده فتسمى عارية هذه 

قال باختصار أنك ترد مثلها إذا  لكن إن تلفت ماذا ترد ؟ العارية إذا تلفت فالواجب ترد العي بنفسها

كانت مثلية وترد قيمتها إن كانت غي مثلية يعن إن كانت لا مثيل ف السوق يرد مثلها وإن كانت 

,يعن إن تلفت  و�ت�ض
م�ن�ليس لا مثيل ف السوق فيد قيمة هذه العي الت تلفت  ث
ل�ي{ أي  م�ط
ل�ق=ا ب�م�ث
ل� م�

م� ت��ل�ف� يعن غي الثلي  و�ق�يم�ة� غ�ي
ر�ه�إذا تعدى أو ل يتعدى فرط أو ل يفرط فإنه يضمنها  
لكن هناك  ي��و

ل �أشياء ل تضمن ف العارية سيذكرها الصنف الن انتبهوا لا  
ت�ع
م�ال� ب�م�ع
ر�وف� ك�خ�م 
ل� إ�ن
 ت�ل�ف�ت
 ب�اس
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م�ن
ش�ف�ة� هل الثوب الديد سيده بعد العارية جديدا) أم سيكون  فإذا استعار النسان ثوب جديد ولبسه  �

لاذا ؟ لن هذا مستعمل يعن تلفت منه أشياء هذا التلف يعن نقص قيمة الثوب ل ي²ضمن مستعمل) ؟

النقص سببه الستعمال الأذون فيه كخمل منشفة الميلة القطيفة مثل لو أعطيتك قطيفة جديدة 

وجلست عليها أو لبستها أو كذا سيذهب هذا المل الذي عليها وتصبح مستعملة فهذا الستعمال 

ت�ع
م�ال� وهذا النقص الذي يصل ف العارية ل يضمن, لاذا؟ لنه مأذون فيه. قال: 
 ل� إ�ن
 ت�ل�ف�ت
 ب�اس
م�ن
ش�ف�ة� ل � 
 لكن لبد أن يكون الستعمال بعروف وليس باستعمال سيء فيتقطع فإذا ب�م�ع
ر�وف� ك�خ�م

؛تقطع تضمنه.  إذا) ل ي²ضمن ف أحوال ما هي؟ الصورة   هذا الثان,و�ل� إ�ن
 ك�ان�ت
 و�ق�
ف=ا ك�ك�ت�ب� ع�ل
م�

الول ف الستعمال الأذون فيه بالعروف والثان إذا كانت وقفا) ككتب علم فذهب شخص وأخذ هذه

الكتب وقرأ فيها واستفاد منها وتلف بعضها بالستعمال فنقول هذا الستعمال مأذون فيه وهو أحد 

,الستفيدين  ن�ة� ر�د-ه�ا أما بالتفريط فالكل يضمن  إ�ل1 ب�ت��ف
ر�يط� 
فمن استعار شيئا) وجاء ليده من و�ع�ل�ي
ه� م�ؤ

الذي يتكلف تكاليف الرد الستعي أم العي؟ الستعي هو الذي يلزمه أن يرد العارية, أما الستثن 

ق�ط�ع=ا ل�ل1ه� ل�م
 ي�ض
م�ن
الثالث:  
ما هي؟ إن  وهذه الصورة الثالثة الت ل يضمن فيها الستعي و�إ�ن
 أ�ر
ك�ب� م�ن�

أركب منقطعا) ل أي للثواب فإنه ل يضمن وصورة ذلك شخص مثل) عنده دابة فوجد رجل) منقطعا) ف 

ل يضمن لن يد  الطريق فأركبه هذه الدابة ولا ركب على هذه الدابة تلفت الدابة بركوبه هل يضمن؟

صاحبها عليها وهذا الذي أركبه ل؛ للثواب وهو الذي أذن له بالركوب فل يتحمل تلقها ول ضمان 

فسادها لو فسدت.
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  إذا) باختصار الصور الت ل يضمن فيها الستعي: الول إن تلفت باستعمال بعروف, الثانية إذا كانت

وقف ككتب علم وتلف منه شيء فإنه ل يضمن الثالثة إذا أركب منقطعا للثواب كأن أركب شخص 

معه ف السيارة ليوصله ف طريقه وف أثناء الطريق انكسر الكرسي الذي يلس عليه فهل يضمن 

بانكسار هذا الكرسي؟ ل, لنه أركبه ل وأذن له بالركوب وجلوسه هذا مأذون فيه فكل ما ترتب على 

هذا اللوس الأذون فيه فليس بضمون.

ف�ص
ل6 في ا�ل
غ�ص
ب� و�ت��و�اب�ع�ه�

ببيان حكم الغصب فقال هو  رحه الابتدأ الصنف و�ال
غ�ص
ب� ك�ب�ير�ة6, : رحه ال  قال الصنف 

إن دماءكم وأموالكم عليكم  كبية أي من الكبائر لن النصوص الواردة فيه شديدة؛ "

كحرمة الدماء وحرمة الدماء عظيمة  صلى ال عليه وسلم " فحرمة الموال جعلها النب  حرام
وسفك الدماء والعتداء عليها ل شك أنه كبية من الكبائر وكذلك العتداء على الموال وال تعال 

﴾ وجاءت ف هذا نصوص كثية ووعيد  ول تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يقول: ﴿
شديد يوم القيامة لن أكل أموال الناس بالباطل. 

ت��ن�ى   تعريف الغصب: الستيلء على حق غيه قهرا) أي بالقوة بغي حق. قال: 
 ف�م�ن
 غ�ص�ب� ك�ل
ب=ا ي��ق
عرفنا أن ف  وما هو الكلب الذي ي²قتن؟ عرفنا فيما سبق أن الكلب ل يباع لنه ليس له ثن

الكلب كلبÉ ي²قتن وكلب ل ي²قتن فالكلب الذي ي²قتن كلب الصيد والراسة والاشية فهذا ي²قتن أي 
يوز اقتناؤه ومع ذلك فهو ليس مال ليس له قيمة لكن ي²باح اقتناؤه لذه الصلحة وهناك كلب ل ي²قتن 
وهو ما سوى ذلك أي ما سوى كلب الصيد والاشية والراسة فإنه ل يقتن, ول يوز, واقتناؤه لنه 
مرم. إذا) الكلب نوعان: كلب يوز اقتناؤه لذه الصلحة الصيد والاشية والراسة وكلب ل يقتن فيقول 

فما الذي يلزمه؟ هل يلزمه أن يرد هذا الكلب الذي ي²قتن أم نقول بأن الصنف من غصب كلبا يقتن 
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 الصنف يقول بأنه يب رده وإن كان هو ليس بال لكنه مباح يوز أن ينتفع به؛ يوز هذا ليس بال؟
أن ينتفع به عند الاجة فسيقول الصنف بعد ذلك أنه يرده, أي يب عليه أن يرد الكلب الذي يقتن.

ت��ر�م�ة=؛    قال: 
ر� ذ�م-يo م�ح 
أي من غصب خر ذميä متمة؛ المر ليس بال ول تباح للمسلم  أ�و
 خ�م
فإن كانت هذه المر لذمي كيهودي أو نصران فهل يباح لم أن يشربوا المر؟ نن ل نيزه لم لكنهم
ييزونه لنفسهم فلذلك هي عندهم متمة, يقول الصنف خر لذمي: معناه لو كانت لسلم وغصبها 
أحد فل يردها وإنا يريقها ولو غصب خرا لذمي غي متمة فإنا ل ترد بل تراق, إذا) ما هي المر 
التمة؟ أي ل يعلنها, ل يظهرها الذميÌ فإن واستت با الذمي وشربا فهو وشأنه ل نتعرض له ولذلك 

 بالنسبة له متمة أما هذه المر الستورة متمة أم غي متمة؟لو أننا فتشناه ووجدنا عنده خر مستورة 

, يب أن يردها ر�د1ه�م�ا بالنسبة لنا ليس لنا الق أن نتدخل فيه وأن نأخذ هذه المر الستورة, قال:

لاذا؟ لن الكلب له منفعة وهذه المر الستورة الت هي لذميÌ متمة؛ عندنا مرمة ف ديننا مرمة لكن 
عنده ف دينه مباحة فما الذي نطلبه منهم؛ من أهل الذمة بالنسبة للخمر؟ أن يستوها إذا أرادوا أن 
يشربوها سرا) فهم وشأنم لكن ل يعلنوها فإن أعلنوها فإنا غي متمة فمت أظهرها الذميÌ وغصبها منه 
أحدÉ فل نلزمه بالرد, إذا) مسألتان يلزم فيهما رد الغصوب مع كون الغصوب ليس بال؛ الكلب الذي 
ي²قتن والمر التمة للذمي ليست بال ومع ذلك لو غصبت يب ردها.

ل
د� م�ي
ت�ة�   الصورة الثالثة:  يعن من غصب جلد ميتة فإنه ل يلزمه أن يرد, دعونا نقف مع جلد ل� ج�
جلد اليتة نس أليس كذلك؟ بلى وما الذي يطهره؟ الدباغ يطهره جلد اليتة على الذهب أم اليتة, 

على غي الذهب؟ عند الصنف جلد اليتة ل يطهر بالدباغ فيى أن جلد اليتة نس وأن دبغه ل يطهره
فهذا اللد نس ولو بعد الدباغ وانبن على هذا أنه إذا غ²صب جلد اليتة النجس فإنه ل يلزم رده لاذا ؟
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لنه نس لكن هذه السألة فيها إشكال ما هو؟ مرت بنا مسألة جلد اليتة ف باب النية أن جلد اليتة 
نس وأن الدباغ ل يطهره لكن ي²باح استعماله مت؟ ف غي الائعات ف اليابسات بشرط آخر طبعا) وهو 
أن يكون اللد ليوان طاهر ف الياة فل يكون جلد كلب ول خنزير أما جلد الكلب والنزير ل يففه
الدباغ فبناءا) على هذا قول الصنف رحه ال أن جلد اليتة إذا غ²صب ل ي²رد لاذا مع أنه ي²باح استعماله؟
أليس هو أشبه بالكلب الذي يوز اقتناؤه؟ الذهب أنه ل جلد ميتة لكن ف وجه· لصحاب المام أحد
أي لئمة الذهب ي²رد ما معناها ؟ هناك قولÉ عند بعض أئمة الذهب أن جلد اليتة يشبه الكلب الذي 
ي²قتن فذاك ي²باح نفعه وهذا ي²باح نفعه وكلها ل يوز بيعه لنه نس لكن ي²باح النتفاع به. إذا) عندنا 
قول آخر ف هذه السألة وأراه قويا أنه يرد, أما إن قلنا أن جلد اليتة يطهر بالدباغ فهذا كلم آخر لكن

 الذهب كلم الصنف منسجم مع الذهب ومنطلق من أصل ف الذهب أن جلد اليتة ل يطهر على
بالدباغ.

ر6    قال:  ث�ة� ه�د� ف� ا�لث1ل�  نن نوجب الرد حيث بقيت العي ول تتلف لكن لو كيف ذلك؟و�إ�ت
ل�
تلفت هل نوجب الضمان؟ الواب ل يب فيه الضمان وخذ هاتي الصورتي؛ رجل غصب من رجل 
كلب ي²قتن وقتله فهل يب عليه أن يدفع قيمة أو شيء تعويض؟ ل يب أن يدفع تعويض لن إتلفه 
هدر ورجل آخر غصب من رجل كلب حراسة أو كلب ماشية ول يقتله بقي عنده حي فما الذي نوجبه
عليه؟ أن يرده يعن إن بقي يرده وإن تلف فإتلفه هدر لنه ل قيمة له.

ل�ى ع�ل�ى ح�رo    قال:  
ت��و 
ل�م� خرج العبد و�إ�ن
 ا�س 
ن
ه� خرج الكافر م�س  معن ل يضمنه؟ما ل�م
 ي�ض
م�

انتبهوا؛ مات  فهل يضمن أم ل؟ يعن إذا استول على رجل حر وحبسه عنده فمات هذا الر عنده
بغي فعله أي ل يفعل له فعل) يقتله لكن إن حبسه فمنعه الطعام والشراب فمات هذا يضمن أما إن ل 

 قال الصنف بأنه ل فهل يضمن إن مات قضاء بدون أي تصرف أو فعل منه؟ينعه طعاما) ول شرابا) 

يعن لو غصب الصغي فتلفت ثيابه أو حليه فيضمن هذه ب�ل
 ث�ي�اب� ص�غ�ير� و�ح�ل�ي1ه� يضمنه. قال: 
الثياب ويضمن اللي, لاذا فرقنا بي الصغي وبي الكبي ؟ قالوا لن الصغي ل يدفع عن نفسه خلف 

ت��ع
م�ل�ه� ك�ر
ه=ا أ�و
 ح�ب�س�ه� الكبي. قال:  
يعن قهره على أن يعمل له عمل)؛ أخذ رجل) حرا) كبيا) و�إ�ن
 ا�س
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أو صغيا) وأجبه تت التهديد أن يعمل له عمل)؛ أن يبن له بناء أو يمل له متاعا) مثل) فإن فعل ذلك 

أي كعبد إذا) يدفع له أجرة الدة الت حبسه فيها أو ف��ع�ل�ي
ه� أ�ج�ر�ت�ه� ك�ق�نo أي استعمله كرها أو حبسه 
يدفع له أجرة العمل الذي عمله له, إذا) نلخص ما سبق بأنه إذا أخذ رجل كبي وغصبه وحبسه فإن 
مات ما يدفع شيء لنه ل يتسبب ف موته وإن كان هو التسبب فهنا ناسبه؛ إن قتله عمدا) أوجبنا فيه
الق±و±د وإن كان بغي عمد ستجب الدية والكفارة يعن لا أحكام أخرى وإن ل يت وحبسه مدة فيدفع 
أجرة هذه الدة لنه حبسه عن العمل وكذا لو استعمله ف عمل· فإنه يدفع أجرة هذا العمل وإن حبس 

أي كعبد, فلو أنه أخذ عبدا فحبسه عنده فماك�ق�نo الصغي فتلفت ثيابه فإنه يضمن هذه الثياب. قال: 
الذي يب فيه؟ القيمة, قيمة هذا العبد لن العبد يعتب عنده كالتاع له قيمة فإن أخذ العبد فحبسه 
عنده ومات فإنه تب قيمة العبد عند هذا الذي حبسه وإن ل يت فإنه تب عليه أجرة هذا العبد.

: ما الذي يلزم من غصب شيئا) ؟ انتبهوا سيلزمه ردا) مغصوب و�ي��ل
ز�م�ه� ر�د/ م�غ
ص�وب� ب�ز�ي�اد�ت�ه�   قال: 
بزيادته, فلو أن هذا الغصوب زاد عند الغاصب فهل يرد الغصوب فقط أم يرد الزيادة معها ؟ يردها 
بالزيادة ولكن كيف صورة الزيادة؟ يعن غصب شاة) مثل) وأبقاها عنده سنة وف خلل هذه السنة 
أنتجت الشاة وأصبح عندها شاة صغية أخرى نتجت فعندما يرد: يرد الشاة مع ولدها لن هذا الولد 
وهذا النتاج تابع للمغصوب منه فإذا) يرده بالزيادة, صورة أخرى للزيادة؛ غصب شاة) وزنا عشرين كيلو 
بقيت عنده سنة أصبح وزنا ثلثي كيلو فهل يطالب الغاصب بقيمة العشرة كيلو الت زادت؟ ل بل 
يردها بزيادتا وهذه الزيادة تابعة للصل.

ع
ر� ؛ف��ع�ل�ي
ه� أ�ر
ش�ه�   قال:  هذه السألة فيها صورتي: مثل غصب الشاة, و�إ�ن
 ن��ق�ص� ل�غ�ي
ر� ت��غ�ي/ر� س�
أخذ الشاة وكانت تساوي مثل) سبعمائة ر أبقاها عنده فتة فهزلت وضعفت فأصبحت تساوي ثلثائة
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يرد معها قيمة النقص لن هذا النقص هو التسبب فيه لكن لو أنه أخذ هذه فماذا يرد معها؟ فردهار 
الشاة وهي تساوي سبعمائة ر ول تنقص ول يصبها عيب لكن حصل انفاض ف أسعار الشياه 

هل يرد فوق  نوجب عليه أن يردها ولكن فما الذي نوجب عليه؟ فأصبحت تساوي خسمائة ر
السعر هذا ليس من جهة الغاصب فهو ل يتسبب وإنا السواق هي الت ل لن نقص  السعر هذا؟

ع
ر�؛ ف��ع�ل�ي
ه� أ�ر
ش�ه�انفضت    نفهم من هذا أنه إذا نقص بسبب تغي و�إ�ن
 ن��ق�ص� ل�غ�ي
ر� ت��غ�ي/ر� س�
السعار فل شيء عليه وقد يقال حت لو نقصت السعار أل يبسها عنده وينع مالكها من بيعها؟ 
كان يكن بيعها أثناء ارتفاع السعار, قيل بذا لكن الصنف يرى أن نقص السعار ل يلزم الغاصب 
منه شيء.

؛ ل�ز�م�ه� ق��ل
ع6    قال:  هذا الول يعن إن بنا ف أرض· مغصوبة أو زرع أو غرس فيهاو�إ�ن
 ب��ن�ى أ�و
 غ�ر�س�

وهذا و�أ�ر
ش� ن��ق
ص� شجرة أو نل أو غيه من ذوات السيقان فما الذي يلزمه؟ يلزمه أن يرد الرض  
الثان فيقلع شجره ويهدم البناء الذي بناه لنه باطل فيهدمه ويقلع الغرس ولكن هب أن هذا الغرس 
وهذا البناء أنقص قيمة الرض فالرض قد تكون زراعية فإذا بن فيها أتلفها فنقصت قيمتها فيدفع قيمة

و�ي�ة� أ�ر
ض�هذا النقص لنه تسبب ف إفساد هذه الرض أو إنقاص قيمتها, قال:  
 وهذا الثالث و�ت�س

ر�ة� يعن إصلح الرض الت عبث با  
�ج 
فهذه الرض غصبها وأبقاها عنده سنة كاملة ث ردها و�ال
فيجب دفع أجرة سنة كاملة, أبقاها عنده ستة أشهر قال يب دفع أجرة ستة أشهر, مدة بقاءها 
عندك. إذا) الذي يلزم أربعة أشياء مع الرد: يرد العي ويلزمه القلع وتسوية الرض ودفع النقص الذي 
حصل ف قيمة الرض والجرة.

وهذه الصورة الول يعن دناني مثل) فغصب مال) وتاجر بذه الدناني و�ل�و
 غ�ص�ب� م�ا ات1ج�ر    قال: 
يرد؟ نقول سرق أو غصب ألف دينار أو ألف ر أو مائة ألف ر وتاجر با فأصبحت فماذا  فزادت

مائت ألف فماذا يرد؟ الائة يردها ليس فيها إشكال, الشكال ف الكسب أي الائة الثانية فهي نتاج 
الال الول فالصنف يقول يرد, وما ينتج من ربح فهو لصاحبه وليس للغاصب, إذا) لو غصب ما اتر 
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يعن غصب ما صاد به وهذه الثانية مثل أن يغصب صقرا) أ�و
 ص�اد� فما الكم؟ يرده ويرد الربح, قال: 

لصاحب فما يصيده الصقر من صيد فهو ملك لصاحب الصقر أم لغاصب الصقر؟ لشخص وصاد به

. الصقر

وهذه الثالثة يعن سرق آله من آلت الرث والزراعة كمنجل مثل) وحصد به بعضأ�و
 ح�ص�د� ب�ه�   قال: 
فهذا الشيش ملك لن حصد أي الغاصب أي الذي الزرع من مباح مثل) كحشيش من الصحراء 
الول لصاحب اللة أي الالك وهذا فيه نظر, الصورة  غصب النجل - آلة الصاد - أم للمالك؟

والثانية مسلم فيها أما الثالثة ففيها نظر: الصنف يقول أن كل الثلث صور حكمها واحد وهو أن يرد 

م�ا الغصوب ويرد ما نتج عن هذا الغصوب أي حت الشيش الذي قطعه فإنه يرده مع اللة قال:  
ف�م�ه
ل�ك� ف�ل�م�ال�ك�ه�  الشكال ف مسألة واحدة: وهي مسألة ما حصد به, أل يكن أن نقول أن ح�ص�ل� ب�ذ�

الصود للغاصب وللمالك أجرة الستعمال وهذا قول آخر أن يكون الصود للغاصب وللمغصوب منه 
الذي هو مالك اللة أن يأخذ أجرة هذا الستعمال. 

ي�1ز� يعن خلط الغصوب  و�إ�ن
 خ�ل�ط�ه� قال:  وصورة ذلك أن يغصب شخص من آخر زيتب�م�ا ل� ي��ت�م�

 ل يتميز, غصب زيت ث خلطه فهل يتميز مال الغاصب من مال الغصوب منه؟ ث خلطه بزيت· آخر
بزيت له هو فأصبح الزيت ل يتميز فل نستطيع أن نيز بي مال الغاصب ومال الغصوب وهذا معن 

غصب من شخص ثوب وصبغه يعن أ�و
 ص�ب�غ� ا�لث�1و
ب� وإن خلطه با ل يتميز, وصورة ثانية قال: 

 فما الكم ف هذا؟ هنا اختلط الغصوب بغي الغصوب فالثوب الن بعدما تلون ملك لن؟ بالصباغ

ر� م�ل
ك�ي
ه�م�ا : قال الصنف 
إذن عندما غصب الزيت وخلطه بزيت آخر فمثل) إذا ف��ه�م�ا ش�ر�يك�ان� ب�ق�د

 
www.bajabir.com            

http://www.bajabir.com/


                                                                               

كانت كمية الزيت الضافة مساوية لكمية الزيت الضاف إليه فيكون نصف الكمية للغاصب والنصف 
للمغصوب منه فهم شركاء فيه بقدر اللك وبالنسبة للثوب كذلك فإذا كانت قيمة الثوب عندما غصب 
مائة ر وبعد الصبغ أصبحت قيمته مائة وخسي إذا) نقدر أن هذا الثوب فيه شركاء ف هذا الثوب, 
ثلثي لصاحب الثوب وثلث للغاصب.

فإذا كانت قيمة الثوب قبل الصباغة مائة ر مثل) وبعد الصباغة و�إ�ن
 ن��ق�ص�ت� ا�ل
ق�ي
م�ة� ض�م�ن�   قال: 
أصبحت قيمته خسي ر فيجب على الغاصب أن يعوض صاحب الثوب هذا النقص لنه هو 
التسبب فيه.

ف�ص
ل6

ق1ت
   قال فصل: ت�ح� 
, أ�و
 ب��ن�ا, ث�م1 اس ت��ر�ى أ�ر
ض=ا ف��غ�ر�س� 
لغي بائعها يعن ظهر أن هذه  و�م�ن� ا�ش

فما الكم؟ شخص باع أرضا لغيه والشتي أخذ هذه الرض وبن  الرض ملك للغي وليست للبائع
فيها أو غرس فيها فما الكم؟ بعد ذلك ظهر أن هذه الرض ليست ملكا للبائع ولكن البائع غصبها 

اثنان؛ الشتي  من شخص ث باعها فكيف نتعامل مع هذه السالة ؟ كم مظلوم ف هذه الرض؟
من أول الناس بذه الرض؟ من غصبت  مظلوم, وصاحب الرض الذي غصبت منه مظلوم, ولكن

السبب ف هذا أن عقد  منه أم من دفع القيمة؟ هذه الرض تعود لصاحبها الول, وما هو السبب؟
البيع الذي حصل ف هذه الرض عقد باطل, لن من شروط صحة البيع اللك فلم تنتقل ملكية 
الرض أصل) من الغاصب للمشتي, هي مازالت للول فلذلك نقول هذه الرض تعود للول, والثالث

ت��ر�ى الشتي الذي دفع القيمة أل يسر ويبن..! نقول يعود بسارته على الثان وهو الغاصب  
ا�ش
ق1ت
 وق�ل�ع� ذ�ل�ك�  ت�ح� 
, أ�و
 ب��ن�ا, ث�م1 اس لن صاحب الرض سيطالب برد الرض وإزالة أ�ر
ض=ا ف��غ�ر�س�

واضحة السألة, لن البائع ر�ج�ع� ع�ل�ى ب�ائ�ع� ب�م�ا غ�ر�م�ه� البناء فليس له علقة بذا البناء أو الغرس 
غاصب وباع ما غصبه وتسبب ف هذه السارة فيد له القيمة الت أخذها ويرد له أيضا) السائر الت 
خسرها ف هذه الرض.
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ب�ه� ؛ ض�م�ن� آك�ل6   قال:  
 هذا طعام عند الول غصبه الثان ث كيف ذلك ؟و�إ�ن
 أ�ط
ع�م�ه� ل�ع�ال�م� ب�غ�ص
هذه شاة ملك للول فغصبها الثان ث أعطاها للثالث أعطاه لطرف ثالث ليأكله فأكله واضحة الصورة 

فقال له خذ هذه الشاة اذبها وكلها فأخذها وذبها وأكلها  فهنا الول يطالب من؟ الغاصب أم 
فيه تفصيل انتبهوا؛ إذا كان الكل ل يعلم أن الطعام مغصوب فكيف يطالب؟ يطالبيطالب الكل ؟ 

و�إ�ن
 الغاصب, أما إذا كان الكل يعلم أن هذه الشاة ملك للول وأنا مغصوبة فيطالب الكل قال: 

ب�ه� ؛ ض�م�ن� آك�ل6 
 ونفهم من هذا أنه إن أطعمه لغي عال بأكله ضمن الغاصب.أ�ط
ع�م�ه� ل�ع�ال�م� ب�غ�ص

ر�ه� ب�ق�يم�ت�ه�   قال 
ث
ل�ه�, و�غ�ي� ث
ل�ي� ب�م�  سبق وأن ذكرنا أن الن هذه قواعد: يوم تلفه,: و�ي�ض
م�ن� م�
العيان إما أن تكون مثلية وإما أن تكون متقومة إما الثلية وهي الت لا مثيل, والتقوم الت ليس لا 

, أما لو كانت لنها مستعملة مثيل, مثال الساعة هذه بعينها لا مثيل أم ل؟ ليس لا مثيل, لاذا؟
جديدة فلها مثيل نفس النوع ونفس الاركة, أما الستعملة فل لنه كيف تضبط الستعمال, كذا الواهر
النفيسة والغالية ليس لا مثيل كأن أخرج رجل من البحر لؤلؤ فهو من الواهر النفيسة فهذه اللؤلؤة إذا 
باعها أو إذا غصبت هل يستطيع أن يأت بثلها ف الجم والوزن واللون و..ل يكن لنا ليست لا 
مثيل أما الصنوعات وغي الصنوعات مثل الكيلت لا مثيل فالثيل يكون موزون أو معدود وهكذا. 
فمن غصب شيء مثلي وأتلفه يرد ماذا ؟ يرد مثله, كأن غصب كيس أرز وأطعمه الولد فإنه يرد كيس 
أرز مثله لن له مثيل وكذا كيس سكر..  أما إذا غصب شيء ليس له مثيل فهو متقوم, فيد ماذا ؟ 

ر�ه� ب�ق�يم�ت�ه�فهذه قاعدة 
ث
ل�ه�, و�غ�ي� ث
ل�ي� ب�م�   أي يوم تلفه. و�ي�ض
م�ن� م�

فيحرم تصرف الغاصب بالغصوب, غصب كيس أرز  و�ح�ر�م� ت�ص
ر/ف� غ�اص�ب� ب�م�غ
ص�وب�    قال:

ح/ ع�ق
د6 فليس له أن يأكل من هذا الرز, غصب سيارة فل يوز له أن يركبها قال:  يعن لو و�ل� ي�ص�
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فلو أنه و�ل� ع�ب�اد�ة6 باعه فل يصح هذا العقد, ولو أجرها فل يصح عقد الجارة لنا مغصوبة قال: 
غصب ماء فهل يبيع هذا الاء؟ ل يصح وصورة العبادة أن يأخذ هذا الاء ويتوضأ به فل تصح هذه 
العبادة وهي الوضوء, فل يصح الوضوء بالاء الغصوب ومرت معنا هذه السألة ول يرتفع الدث, وكذا 
لو اغتصب أرضا فل يصح العقد فيها بأن يبيعها أو يأجرها ول تصح العبادة فيها كأن يصلي فيها فلو 
صلى فيها ما صحت الصلة.

ل�ه�   قال: 
ف�ت�ه� ق��و ر�ه� و�ص� 
أي الغاصب فإذا حصل خلف بي الغاصب  و�ا�ل
ق�و
ل� ف�ي ت�ال�ف� و�ق�د
وصاحب السلعة ف قيمتها أو قدرها أو صفتها  فالقول قول الغاصب, وهناك أشياء القول فيها قول 
صاحب السلعة ويأت...

  وقفنا عند مسألة اللف بي الغاصب والغصوب منه وعندنا خسة صور للخلف ثلثة منها القول 
ل�ه� فيها قول الغاصب واثنتان منها القول فيها قول الالك, قال: 
ف�ت�ه� ق��و ر�ه� و�ص� 
أي  و�ا�ل
ق�و
ل� ف�ي ت�ال�ف� و�ق�د

قيمة التالف كأن غصب ساعة ليس لا مثيل فيد القيمة فإذا اختلفوا ف القيمة فالغاصب يقول أذا 
غصبت منه ساعة قيمتها مائة ر والالك يقول بل قيمتها مائة وخسون ريال فالقول قول من؟ وانتبه 
لننا ل نسأل القول قول من إل إذا ل نستطع أن نثبت, فلو أن أحدهم أحضر شهود أن هذه الساعة 
قيمتها كذا مثل فاستطاع أن يثبت أن قيمتها كذا لكن إذا حصل خلف وليس عندنا مرجح فالقول 
قول من؟ قالوا قول الغاصب, لاذا؟ قالوا لنه إذا حصل اللف ف مائة ومائة وخسي مثل فالتفق 
عليه الائة والمسي الزائدة أصبحت مدعاة, من الذي يدعيها؟ الالك فيحتاج هو إل بينة. 

  السألة الثانية ف قدر التالف: قال غصب من مثل إناءين فقال بل واحد فالقول قول الغاصب لنه 
هو القل والقل هو اليقي والزائد مشكوك فيه وهذا كله ما ل تكن هناك بينة تثبت قول أحدها.

  الصورة الثالثة ف صفته: قال أنا غصبت منه شاة صفتها كذا وكذا أو سيارة أو..والالك قال ل بل 
غصب مواصفات أعلى فالقول قول الغاصب. 
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  يعني إذا حصل الخلف في رد المغصوبو�ف�ي ر�د-ه�قال المصنف : 
كيف تكون صورة الختلف  قول المالك ولكن فالقول قول من؟

; لكن  في الرد؟ ; قال الغاصب بأنه غصب منه السيارة فعل فمثل

ردها إليه فأنكر المالك ردها وليس هناك بينة تثبت قول هذا ول 

 ما دام أن لماذا؟ قول المالك فالقول قول من؟ قول ذاك

الغاصب أقر أنه غصب المغصوب فمعناه أن المغصوب استقر 
في ذمته فإذا ادعى الرد فعليه أن يثبت ونظير هذا لو اختلف 
; أقر شخص بأنه أخذ من شخص آخر  اثنان في مبلغ قرض فمثل

فالقول قول ألف ريال لكن ردها إليه والمقرض ينكر أخذ القرض

 قول المقرض لنه ثبت عندنا أن المقترض اقترض ألف من؟

Wشهد, قال  و�ع�ي
ب� ف�يه�: ريال لكن لم يثبت الرد فكان يلزمه إذا رد أن ي
يعني إذا اختلفا في العيب فادعى الغاصب أن المغصوب به عيب 
ونفى المالك وجود هذا العيب كأن قال لما غصب السيارة لم 
تكن مصدومة والغاصب قال بل كانت مصدومة يقول فالصل 
عدم العيب وليس الصل وجود العيب فمن يدعي العيب عليه أن

الرب هو المالك في اللغة. من هو ربه؟ .ق��و
ل� ر�ب-ه�يثبت 

ر�ه�   قال المصنف:  
, أ�و
 غ�ي� ; أو رهن أو غيره  و�م�ن
 ب�ي�د�ه� غ�ص
ب6 أمانة مثل

وهذا  و�ج�ه�ل� ر�ب1ه�؛كأمانة مثل أو رهن فأراد أن يتخلص من هذا المال 

شرط لكن إذا كان يعرف من صاحبه فيرده, يعني يجهل مالك 
; ثم ندم وتاب فماذا يفعل؟  هذه السلعة مثل من اغتصب شيئا

ف��ل�ه�  يتصدق بالمال أم يرده إلى المالك؟ يرده لكن إن جهل المالك
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كيف  ب�ن�ي1ة� ا�لض1م�ان�يتصدق به عن المغصوب منه أي المالك  ا�لص1د�ق�ة� ب�ه� ع�ن
ه�

يعني لو ظهر المالك بعد ذلك فإنه يرده, فكونك تسرق  ذلك؟

مني المال ثم تتصدق به ثم إذا جئتك تقول لي تصدقت به! فلم 

ق�ط� إ�ث
م� غ�ص
ب�أطلب منك أن تتصدق بل رد علي مالي  
يعني إذا  و�ي�س

تاب هذه التوبة يسقط الثم.

ت��ر�م=ا الن الكلم ليس على الغصب و�م�ن
 أ�ت�
ل�ف�  قال الصنف:  
و=ا م�ح 
 هذه قاعدة,ض�م�ن�ه�. و�ل�و
 س�ه
وكل جلة ف هذا الباب هذه قاعدة. وصورة هذه السألة أتلف ولو سهوا وسهوا أي غي عمد إذا) عندنا 

 يضمن, أما إذا رأى القلم فهذا يضمن أم ل؟صورتان صورة أن يأت إنسان لال لغيه قلم لفلن فيتلفه 
 يضمن أما إذا ل يرى القلم وكان سائرا) فوطأ على القلم ماذا يصي؟وظن أنه قلمه هو فأخذه وأتلفه 

يضمن فأموال الناس مضمونة  نعمفهل يضمن أم ل؟ بدون أن يراه فهذا ل يقصد إتلف فتلف القلم 
فأنت أخطأت, نسيت, سهوت, ل تقصد فأموال الناس ليس لا علقة ما دام نسيت ادفع قيمة هذا 
تلف وطبعا) ل تؤاخذ شرعا لنك ل تقصد أو ل تره, إذا) كل من أتلف مال) متما) ولو سهوا) ضمنه

²
.ال

  مثال آخر: شخص رمى حيوانا ضال مثل فأصاب بالجر زجاج سيارة فتلفت فهل يضمن أم ل؟ 
يضمن , فل يقول أنا ما قصدت السيارة فل علقة للغي بنيتك. لكن قول الصنف مال متما ما هو 
الال التم؟ مثل مال السلم ومال الذمي أي أهل الذمة وهم عند الصنف اليهود والنصارى, والال غي 
التم مثل مال الارب.

؛ ض�م�ن� م�ا أ�ت�
ل�ف�ت
ه� م�ط
ل�ق=ا قال:   يعن بكل حال فهذا الفعل تعدي أم و�إ�ن
 ر�ب�ط� د�اب1ة= ب�ط�ر�يق� ض�ي-ق�
ل؟ خطأ أم صواب؟ خطأ فإذا) سيتحمل نتيجة فعله وهو ربط الدابة ف الطريق الضيق وما أتلفته هو 

 يعن يقودها من أمامها, أ�و
 ق�ائ�د� أي الدابة و�إ�ن
 ك�ان�ت
 ب�ي�د� ر�اك�ب�الذي يتحمله لنه هو التسبب 
ن�اي�ة�يعن يسوقها من خلفها  أ�و
 س�ائ�ق� يعن ما تتلفه بفمها أو بيدها  ما مقدمها؟ م�ق�د1م�ه�ا ض�م�ن� ج�

ل�ه�ا و�و�ط
ئ�ه�الكن ل يضمن مؤخرتا  
فيضمن شيئي؛ ما تتلفه بالقدمة وما تطأ عليه فهذا يضمنه  ب�ر�ج
لكن ل يضمن إذا رفست برجلها لنه ل يتحكم ف رفس الرجل أما كونا تطأ على شيء وهو يقودها 
أو يسوقها أو يركبها فهو متحكم ف تصرفها ويكنه منعها فإن أتلفت شيئا) بذا فإنه يضمن أما إذا 
رفست شيء فل علقة به لنه ل يتحكم ف ذلك وهذه قاعدة ويكن أن نقيس عليها أشياء كثية؛ كل
تصرف أو إتلف يدث بفعلك أو تكون أنت السبب فيه سواء كان مباشر أو غي مباشر فإنك تضمن
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واضح هذا؟ كأن يأت إنسان فيوقف سيارة ف مكان ل يصح  وأما إذا كان ل علقة لك به فل تضمن
الوقوف فيه فيتسبب بذلك ف حادث فيتحمل لنه هو التسبب لكن إنسان وقف ف مكانه الصحيح 
فل يلزمه شيء.

ع�ة� 
ف�ص
ل6 في ا�لش/ف
   تعريف الشفعة: هي استحقاق انتزاع شريك حصة شريكه من انتقلت إليه بعوض مال؛ بالثمن الذي
استقرا عليه ف العقد.
   وصورة ذلك؛ إذا تشارك اثنان ف أرض واحدة فمعناه أن كل مت من هذه الرض تعود ملكيته إل 
الثني وهذا اللك نسميه ملكا مشاعا بلف ما لو اشتى اثنان أرضا واحدة وقسماها بينهما فهنا 
نقول أنه ل توجد شراكة بينهما وتول إل جيان لكن كلها اشتى أرضا) واحدة فإذن كلها يلك كل
جزء من هذه الرض أو اثني اشتكا ف عمارة فكل غرفة وكل شب ف هذه العمارة ملك للثني الول 
يلك خسي ف الائة والثان يلك خسي بالائة فباع الول حصته لشخص ثالث واتفقا على البيع 

 البيع صحيحهذا البيع صحيح أم ل ؟سواء الدفع وقت البيع أو ف الجل ل مشكلة الهم حصل البيع 
 لن اللك الذي بينهما مشاع وقد يتضرر الثان بدخول لاذا؟ولكن الشريك الثان أول بذه الصة 

الثالث وهدف الول أصل) الثمن إذا) هنا نقول يوز للثان أن ينتزع حصة الشريك من الثالث بنفس 
العوض الال, نقول هل البيع للثالث انتقلت له هذه الصة أم ل؟ انتقلت لن البيع صحيح لكن هو 
ينتزع هذه الصة من الثالث ويأخذها له بنفس الثمن بالقوة وليس بالختيار ويغصب على ذلك وذلك 
إذا توفرت الشروط الن أريدك أن تفهم الصورة العامة ول أذكر التفصيل بعد والتفصيلت سنذكرها بعد 

 بق يسمى الشفعة ولكن لو أن الول ل يبع هذه الصة وإنا بأي حق يأخذ هذه الصة ؟قليل إذا) 
 ل يصح له أن ينتزعها, إذا) لو انتقلت بغي عوض هل للثان أن ينتزعها ؟وهبها للثالث أو أهداها له 

مال فليس له حق الشفعة. لاذا؟ لنا لو انتقلت بعوض مال فقد الول إذا) الال فيأخذه من أو يأخذه
من زيد أو من عمرو فليس هناك فرق أما إذا أهداها فليس قصده الال وإنا قصده الكرام أو التودد فل
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يكن أن أقول لك تردها وأنا آخذها ولذلك قال ف التعريف استحقاق انتزاع شريك حصة شريكه من 
انتقلت إليه بعوض مال, ومن هو الذي انتقلت إليه بعوض مال؟ الثالث, بالثمن الذي استقر ف 
العقد. كيف بنفس الثمن؟ بأن باعها بائة ألف فيأخذها الشريك بالشفعة بائة ألف لكن ل يقول له 
أنت بعتها بائة ألف فأنا أعطيك فيها تسعي فل يصح هذا لن هذا ضرر على الشريك, إذا) بنفس 
الثمن . إذا) ينتزع الثان حصة الشريك الول بق الشفعة.
  لو أن هناك اثني جيان هذا يسكن ف البيت الول وهذا يسكن ف البيت الثان فهل يق للثان أن 
ينتزع حصة الول ف بيته إذا باعه بق الشفعة؟ السألة فيها خلف لكن على الذهب ل يوز, فل 
ينتزع إل الشريك أما اليان فل. 

ع�ة� ف��و
ر=ا قال الصنف: 
 أي ليس له أن يتأخر فبمجرد أن يعرف أن هذه القطعة أو الصةو�ت��ث
ب�ت� ا�لش1ف
ل�م�بيعت يطالب على الفور ول يتأخر  
 ت�ام- لكن لو كان الشريك كافر فليس له حق الشفعة ل�م�س

 من هو؟ فل شفعة لالك اللك غي التام مثل الوقف لن صاحب الوقف الذي يلك الوقف ا�ل
م�ل�ك�
ليس أحد معي بل الستفيد لكن ل يلكه ملك تام يستطيع أن يتصرف فيه فلو أن الشريك الثان وقف

 ل, لن فهل نقول للوقف أن يطالب بالشفعة؟فنصف الرض لفلن والنصف الثان للوقف الفلن 
ص1ة� ش�ر�يك�ه�الوقف ليس له مالك معي يأت ويطالب بل ناظر يشرف فقط عليه  خرج منها  ف�ي ح�

ت��ق�ر1 ع�ل�ي
ه� ا�ل
ع�ق
د�خرجت الصة الت انتقلت ببة  ا�ل
م�ن
ت�ق�ل�ة� ل�غ�ي
ر�ه� ب�ع�و�ض� م�ال�يoالار  
يعن  ب�م�ا ا�س
قلنا أن هذه  " كيف هذا ؟1" و�ش�ر�ط� ت��ق�د/م� م�ل
ك� ش�ف�يع�بنفس الثمن الذي اتفق عليه ف العقد 

الرض فيها أربعة أشخاص, الول باع حصته لشخص جديد ول يطالب أحد وباع الثان حصته لخر 
غي الذي باع له الول فليس للمشتي لصة الثان أن يطالب بق الشفعة ف حصة البائع الول لن 

ن�الول باع حصته قبل دخول هذا الذي اشتى من الثان  
ق
ص� و�ك�و  ن
 م�ن
م�ش�اع=اأي الصة  ش�
" كما ذكرنا أي ل تتميز الملك أي ليسوا جيان لكن لو ل تكن مشاعا لصبحوا جيان 2" أ�ر
ض�

ت��ه�ا م� 
ب� ق�س يعن الرض يكن قسمتها أما إذا كانت صغية جدا) ل يكن أن تقسم فل  "3" ت�ج�
تدخلها الشفعة.

خ�ل� غ�ر�اس� و�ب�ن�اء� ت��ب��ع=ا قال الصنف:   
يعن لو أن الول باع حصته وكانت الصة جزء من الرض  و�ي�د
فيه غراس أو بناء فإن الغراس والبناء يدخل فإذا جاء الشريك الثان وأخذ الصة بالشفعة فإنه يأخذ 

وهذه مسألة مرت   ل� ث�م�ر�ة6 و�ز�ر
ع6  والبناء داخل ف البيعالغراسالرض با عليها من غراس وبناء لن 
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معنا فقلنا أن من باع الشجرة مثل) ل تدخل الثمرة فيها وبالتال ل يطالب الشريك بالشفعة أما إن 
بيعت من الول مع الرض فيدخل وللثان أن يأخذه بالشفعة لكن ما ل يبع أو ما ل يدخل ف البيع 

ذ� ج�م�يع� م�ب�يع�فإنه ل يؤخذ بالشفعة  
هذه شروط وحبذا لو رقمت, فإذا باع الول حصته وهي" 4 "و�أ�خ
خسي بالائة فجاء الثان يطالب بق الشفعة ولكنه يطالب بنصف الصة فليس له ذلك, يقول أنت 
بعت نصف الرض وهذه حصتك وأنا أريد الربع فقط فل يصح هذا لنه يتضرر البائع الول فإما أن 
يأخذ جيع البيع وإل فليس له شفعة.
    الن سيذكر أمور تبطل حق الشريك ف الشفعة, فهناك شروط للشفعة وهناك أمور تبطل حق 

ذ� ا�ل
ب��ع
ض�الشفعة سيذكرها الصنف حبذا لو رقمناها  
هذا الول فإذا عرف أن شريكه باع  ف�إ�ن
 أ�ر�اد� أ�خ
وهذا الثان وصورته أ�و
 ع�ج�ز� ع�ن
 ب��ع
ض� ا�لث1م�ن� حصته وأراد ربع هذه الصة مثل) فيسقط حقه ف الشفعة

أن يعرض الشريك الثان أن يدفع للول نصف البلغ مثل) والنصف الثان ف الجل فيسقط حقه ف 
ث=ا الشفعة أي بعد ثلثة أيام, إذا) يعطيه مهلة ثلثة أيام فإما أن يشتيها أو يسقط حقه  ب��ع
د� إ�ن
ظ�ار�ه� ث�ل�

ن�ي ف الشفعة 
ت�ر�: ب�ع
ن�ي أ�و
 ص�ال�ح 
فإذا ذهب الثان للثالث بعدما علم ببيع الول للثالث  أ�و
 ق�ال� ل�م�ش
ليبيع له الصة فل شفعة له لنه كان الواجب ف حقه إذا كان يريد الشفعة أن يذهب إل الول 
ويطالب بالشفعة ابتداء) ول يسقطها. إذا) إن قال للمشتي بعن أو قال صالن والصالة  كأن يذهب 
للثالث ويقول أنا أستحق الشفعة فإما أن تدفع مبلغ من الال مقابل أل أطالب بقي ف الشفعة فهذا 
بد ذاته يسقط حقه ف الشفعة, لن هذا معناه أنه ليس له حق ف الشفعة وليس له حق ف الصة، أما

و�ه� الصورة الامسة: 
ب�ه� و�ن�ح ل6 ف�ك�ذ1 
ب��ر�ه� ع�د 
نعود للصورة فالول باع حصته للثالث والثان ل يدري  أ�و
 أ�خ
فجاءه رجل عدل يبه بأن شريكه باع حصته فالواجب عليه أن يصدق هذا الكلم ويطالب بالشفعة 
ولكنه كذب هذا العدل فسقط حقه ف الشفعة لنه علم بالبيع ول يطالب بالشفعة, تقول كيف علم 
بالبيع؟ أخبه العدل, فيقول أنه ما صدقه, فنقول ل يق له أن يكذبه لنه خب عدل فكيف ل يصدقه.
أما إذا كان الخب ليس بعدل ول يصدقه ث ظهر صدق هذا الخب فله أن يطالب بالشفعة . قال ونوه 
أي بأنه ل يبه العدل ولكن علم بالبيع ول يطالب بالشفعة فبمجرد علمه بالبيع وعدم الطالبة معناه 
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إسقاط لق الشفعة, فلو أسقط الشفعة بأن قيل له فلن باع حصته فقال ل غرض ل ف الشفعة ث 
ف كل الصور الاضية.  س±ق±ط±ت³ ندم ثان يوم فهل له أن يطالب بالشفعة؟ ل يطالب. قال:

يتكلم الن عن عي أو أرض فيها شركاء كثي  ف�إ�ن
 ع�ف�ا ب��ع
ض�ه�م
 أ�خ�ذ� ب�اق�يهم ا�ل
ك�ل1 أ�و
 ت��ر�ك�ه�    قال:
فمن يستحق هذه  فدعونا نثل لذلك بأرض فيها أربع شركاء لكل منهم الربع فأحدهم باع حصته

الثلثة الباقون لم حق أن يأخذوا هذه الصة بالسوية ولو أن اثني قال: ل غرض لنا  الصة بالشفعة ؟
يأخذ الميع فإما أن يأخذ كامل الصة أو يدعها  فيأخذ كم؟ ف هذه الصة, والثالث قال: أنا أريد

لكن ل يفسد على البائع هذا البيع.
كيف صورة ذلك؟ صورة ذلك أن الول باع  الشفعة,  و�إ�ن
 م�ات� ش�ف�يع6 ق��ب
ل� ط�ل�ب� ب�ط�ل�ت
   قال:

فهل للورثة أن يطالبوا؟ ل أما لو أنه علم وطالب بالشفعة  الصة والثان قبل أن يطالب بالشفعة مات
فالول عندما باع الرض بائة  و�إ�ن
 ك�ان� ا�لث1م�ن� م�ؤ�ج1ل= وقبل أن تتحقق الشفعة مات فللورثة أن يتموا

هل يأخذها  ألف باعها مؤجلة فإذا طالب الثان بق الشفعة ف الصة فيأخذها بنفس البلغ ولكن
ذ� م�ل�يء6 ب�ه� مؤجلة أم حالÌة؟ ر�ه� ب�ك�ف�يل� م�ل�يء� بالجل أي أ�خ� 
إذا) هل يأخذها مؤجلة أم غي مؤجلة ف و�غ�ي�

هذا الثال؟ إن كان الثان مليء أي قادر غي ماطل ويكن إحضاره ف ملس الكم فيمكن أن يأخذها
بائة ألف مؤجلة أما إذا كان غي مليء فيحضر كفيل يكفله ليأخذها بائة ألف مؤجلة أما إذا ل يضر 
كفيل ل ي²عطى إل إذا رضي صاحب الق.

ت�ر� ث��ب�ت�ت
  قال:  
أي ثبتت الشفعة وصورة ذلك أن يقر الول بالبيع  و�ل�و
 أ�ق��ر1 ب�ائ�ع6 ب�ال
ب��ي
ع� و�أ�ن
ك�ر� م�ش
وينكر الشتي وهو الثالث فإذا حدث ذلك تثبت الشفعة فيأخذ هذه الصة من الول. وهل يعطيه 

فما الثمن أم ل؟ يعطيه الثمن ويأخذ الصة. أما إذا ادعى الول أنه أخذ الال من الثالث وهو الشتي 
 يأخذ الرض ويبقى الثمن ف ذمته إل أن يأتيه الثالث ويطالبه. الهم أن الشفعة تثبت ف هذه العمل؟

الالة.
ف�ص
ل6 في ال
و�د�يع�ة�

  تعريف الوديعة: الوديعة لغة) المانة وهي: توكيل ف الفظ تبعا) . أي يتوكل شخص بفظ مالك 
بدون مقابل.

�م�ان�ة�  قال الصنف:  
ه� ال  أما من يعلم من نفسه أنه غي و�ي�س�ن/ ق��ب�ول� و�د�يع�ة� ل�م�ن
 ي��ع
ل�م� م�ن
 ن��ف
س�
أمي فل يأخذها لنه يعرض نفسه للحرام لنه قد ينكرها, ومن يعلم من نفسه المانة فيسن أن 

ث
ل�ه�ا يأخذها ر
ز� م� ف
ظ�ه�ا ف�ي ح�  فيلزم أن يفظ المانة ف الكان الذي تفظ فيه أمثالا فإذا و�ي��ل
ز�م� ح�
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 ف الكان الذي تفظ فيه النقود كالصناديق وغيها وإن كانت فأين يفظها؟كانت المانة نقود مثل) 
ثياب تفظ ف دواليب الثياب وإن كانت شاة تفظ ف حظية طبعا).

ر�ز� يعن الرز  ع�ي�1ن�ه�ن
 ن
و�إ�  قال:  
 فإنه يضمن يعن لو طلب منه أن يأخذ هذه ه�ون�ه�ب�د�ر�ب�/ه�ا ف�أ�ح
المانة لكن يفظها ف مكان معي فحفظها ف مكان غي هذا الكان فضاعت فإنه يضمن لنه أخطأ 
ف عدم التزام هذا الشرط. إذا) صاحب الوديعة إذا عي مكان الرز فأحرز بدونه أي ف مكان أقل فإنه 

 والن الصنف يذكر الصور الذي يضمن فيها الوكيل, الوكيل ف الفظ أي المي ل أ�و
 ت��ع�د1ىيضمن 
"  والثانية 1يضمن إل ف صور فما هي الصور الت يضمن فيها؟ الصورة الول إن عينه فأحرز بدونه "

  فتعدى يعن فعل ما ل أ�و
 ف��ر1ط�" إذا تعدى المي على الوديعة فإنه يضمن, 2 "أ�و
 ت��ع�د1ىيقول 
يوز فعله, وفرط يعن ترك ما يب فعله وصورة ذلك أن يعطيه السيارة أمانة فأخذها ليقضي با حاجاته
فهذا تعدي, فإذا تلفت السيارة ف هذا الشوار فإنه يضمن, وفرط كأن أعطاه السيارة أمانة فالفتض أن
يضعها ف الوش ويغلق عليها الباب لكن هذا وضعها ف الشارع وترك الفتاح فيها فسرقت فهذا يعتب 

ه�ا ب�غ�ي
ر� ق��و
ل� ض�م�ن�مفرÂط  
 المانة الت وضعت عنده دابة أو شاة فلم أ�و
 ق�ط�ع� ع�ل�ف� د�اب1ة� ع�ن�
يطعمها ول يسقها حت ماتت فهذا يعتب تفريط فهو يضمن إن ماتت ف هذه الال لكن إن ل يفعل 

 ل , كذلك أعطاه فهل يضمن؟شيئا) من ذلك فأخذ الشاة ووضعها ف مكان وأطعمها وساقها فماتت 
ألف ر أمانة فأخذها ووضعها ف حرز مثلها مكان أمي ل يصل إليه اللصوص بسهولة فسرقت فهل 
يضمن؟ الواب ل يضمن أو احتق الكان فتلفت فهل يضمن؟ ل يضمن, لكن إن كان هو متعد أو 
مفرط فإنه يضمن.

ب�ل� ق��و
ل� م�ود�ع� ف�ي ر�د-ه�ا إ�ل�ى ر�ب�-ه�ا  قال:  
 الن حصل خلف بي الود±ع وهو المي والود́ع و�ي��ق
 تتلف الن ففي حالت سيكون القول قول المي وف حالت سيكون فالقول قول من؟وهو الالك 

ا قال: فمت يكون قول المي؟القول قول الالك  ب�ل� ق��و
ل� م�ود�ع� ف�ي ر�د-ه�ا إ�ل�ى ر�ب�-ه� 
 وهذه صورة, إذا و�ي��ق
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حصل بينهم خل وقال أنا أعطيتك اللف ر أمانة فقال نعم لكن أنا رددتا إليك فقال ما رددتا 
فالقول قول من؟ المي. لنه مصدق فالمي الن ل يضمن فيقبل قوله.

 وهذه الثانية أي غي مالكها بإذن كأن قال أين المانة فقال له أنا أعطيتها لفلن أ�و
 غ�ي
ر�ه� ب�إ�ذ
ن�ه�  قال: 
ار�ث�ه�كما أمرتن فقال ل, أنا ما أمرتك, فالقول قول المي. قال:   يعن لو جاء الوارثكيف ذلك؟ ل� و�

وطالبه بالمانة فقال: أنا رددتا إليكم بجرد أن مات أبوكم جئت وأعطيتكم المانة ففي هذه الالة ل 
ي²قبل لن الواجب عليه أن يردها إل الورثة وي²شهد لن الورثة ل يأتنوه فهو أمي عند الورثة أم عند 
الورث؟ عند اليت, فهنا ل يقبل.

ا   قال:  و�ع�د�م� فإذا حصل خلف بينهما وادعى المي أنا تلفت وهذه الصورة الثالثة فت²قبل و�ف�ي ت��ل�ف�ه�
أي عدم التعدي وباختصار فإذا حصل خلف ف التلف فالقول قول و�ت��ع�دo وهذه الصورة الرابعة ت��ف
ر�يط� 

المي وكذلك ف التعدي أو التفريط.
أي ف دفعها للغي فلو حصل اللف فقال هات اللف ر فقال أنا دفعتها لبنك أو و�ف�ي ال
�ذ
ن�   

لارك بأمرك أنت أمرتن فأعطيته, فقال ل ل آذن لك فقال بل أذنت ل, فالقول قول المي ف كل 
هذه الصور.

يب�ه� ل�غ�ي
ب�ة� ش�ر�يك� أ�و� ام
ت�ن�اع�ه�  قال:  د�ه�م�ا ن�ص� 
س�ل-م�  و�إ�ن
 أ�و
د�ع� اث�
ن�ان� م�ك�يل= أ�و
 م�و
ز�ون=ا ي��ق
س�م� ف�ط�ل�ب� أ�ح
وصورة ذلك أن يأت اثنان إل رجل وأعطياه كيس أرز وأخباه بأن هذا الكيس لما الثني وطلبا إ�ل�ي
ه�  

فهل منه أن يتكه عنده أمانة ث ذهب أحد الشريكي دون الخر إل المي وطلب منه نصف الكيس 
يب�ه� ل�غ�ي
ب�ة�  ي²قسم, فيقسم ويعطيه نصيبه وهذا معن قولههذا الكيس ي²قسم أم ل؟ د�ه�م�ا ن�ص� 
 ف�ط�ل�ب� أ�ح

 ما دام المانة يكن تقسيمها كأن أعطيناه ألف ر لنا نن الثني ث جئتس�ل-م� إ�ل�ي
ه� ش�ر�يك� أ�و� ام
ت�ن�اع�ه�
أنا وحدي وقلت أريد المسمائة فهل يعطين أم ل؟ نعم يعطين.

ب�ت� ال
ع�ي
ن� ال
م�ط�ال�ب�ة� ب�ه�ا   قال:  ر� إ�ن
 غ�ص� ت�أ
ج� 
فمن  إذا غ²صبت العي و�ل�م�ود�ع� و�م�ض�ار�ب� و�م�ر
ت�ه�ن� و�م�س
 نعم هناك أناس هل يقوم أحد مقام الالك ؟ نعم ولكن أليس مالكها؟ الذي يطالب العي الغصوبة؟

 ذكر الصنف منهم أربعة فقط؛ الود±ع أي المي, الن أنا وضعت عند من هم؟يقومون مقام الالك 
فلن ألف ر أمانة فسرقت فمن الذي يطالب؟ الالك يطالب. والمي هل يطالب أم ل؟ نعم, لن 
وضع الال عنده معناه أنه وكيل عن  وكذلك الضارب كأن أعطيت شخص مائة ألف ر وقلت له 
تاجر با فعلي الال وعليك العمل فسرقت منه الائة ألف ر فمن يطالب با؟ فللمضارب أن يطالب 
با لن الال عنده كأمانة وكذا الرتن أي من وضعنا عنده رهن فسرق الرهن فله أن يطالب  والستأجر 
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كأن أجرت لواحد سيارة فأخذ السيارة فغصبت منه فأنا أطالب كمالك للسيارة وهو يكن أن يطالب 
اقال:  ب�ت� ال
ع�ي
ن� ال
م�ط�ال�ب�ة� ب�ه�  فهؤلء لم الق ف الطالبة بالعي إن غصبت لنم يقومون مقام إ�ن
 غ�ص�

الالك ف حفظ العي, لنم مؤتنون على حفظها.

ي�اء� ا�ل
م�و�ات� 
ف�ص
ل6 في إ�ح
   وقفنا عند باب إحياء الوات والقصود بإحياء الوات عمارة الرض النفكة عن اللك والختصاص 
عمارة الرض الت ليست ملك لعصوم وليست متصة لحد. الرض: إما أن تكون ملك لعصوم, 
هذه ل يكن إحيائها لنا ملك لشخص هو الذي يتصرف فيها والنوع الثان من الراضي أن تكون 
متصة أي ليست ملكا لحد ولكنها متعلقة بوائج الناس مثل الطريق إذا جاء شخص ف الطريق 

الواب ل يصح لن هذه الرض وأحي أي بن عليها لنا ليست ملكا لحد هل يصح هذا الحياء؟
وإن كانت منفكة عن اللك لكنها ليست منفكة عن الختصاص, الطريق العام, الفنية العامة الساحة 
التعلقة بصلحة الناس, أسواق الناس العامة ل يكن إحيائها لنا متصة, أملك الناس أي الراضي 

تي الرض اليتة  الت يلكها بعض الناس ل يكن إحيائها لنا ملوكة. ما هي الت يكن أن تييها؟
ينبن على  وهى الت ليست متصة ول ملوكة ما الذي ينبن على هذا الحياء وكيف يكون الحياء؟

الحياء اللك أي من أحيا أرضا ميتة أصبحت ملكا له ولذلك إذا  كان الحياء غي صحيح فإنه ل 
يلك وإن كان الحياء صحيح فإنه يلك صورة الحياء غي الصحيح أن يأت النسان إل أرض يلكها
مسلم أو معصوم آخر كذمي يأت إل الرض الذي يلكها العصوم ويبن فيها ويقول قد أحييتها فإن 
هذا ل يدخل ف باب الحياء ولكن يدخل ف باب الغصب أو يأت إل فناء عام أو طريق أو أسواق 
السلمي فيبن عليها فيقول أحييت هذه الدار فنقول ل تلكها ويكون إحيائها باطل لنك بنيت ف 
أرض مصوصة لصال الناس.
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  الصورة الثالثة: وهي الحياء الصحيح هو أن يأت إل الرض اليتة الت ل تص بصلحة أحد وليست
ملكا لحد فيبنيها فتكون ملكا له, كيف يكون الحياء؟ هذا المر مردود إل أعراف الناس والصنف 
ذكر صور كثية لكن مرده إل أعراف الناس تسويد الرض إحياء بنائها إحياء زرعها إحياء إصلحها 
أو دفع الاء عنها لكي تصبح صالة للنتفاع هذا يعتب إحياء وهذا اختصار هذا الباب والصنف ذكر 
صور كثية ولكن مرده إل الناس تسويد الرض إحياء بنائها إحياء زرعها وإصلحها أو دفع الاء عنها 
لكي تصلح للزراعة هناك صور كثية يذكرها الصنف وهذا اختصار هذا الباب. 

ا:  قال الصنف ؛ م�ل�ك�ه� ت�ص�اص�ات� و�م�ل
ك� م�ع
ص�وم� 
خ ف�ك1ة= ع�ن
 ا�ل� 
ي�ا أ�ر
ض=ا م�ن� 
 من أحيا أرضا  و�م�ن
 أ�ح
منفكة عن الختصاص ل يلكها أحد وليست ملك معصوم ملكها. منفكة عن الختصاص واللك.

 الحياء بأمور وليست منحصرة ف هذه المور فغيها يكن أن يكون إحياء ويحص�ل�  قال الصنف: 
" أي يسورها بسور منيع والسور النيع 1 "ويحص�ل� بحوز�ها بحائ�ط� منيعبسب عرف الناس, قال: 

مرده إل أعراف الناس والسور النيع قد يكون ف الدينة غيه ف مدينة أخرى, أو السور النيع ف هذه 
 "أ�و
 إجراء ماء� ل تزرع� إ�ل1 بهاليام غي السور النيع قبل ثلثائة سنة إذا) مرده إل عرف الناس. قال: 

" أي 3 "ق�ط
ع� ماء� ل ت�زرع� معه أ�و
" أن يوصل إليها الاء ول تزرع الرض إل بذا اليصال. قال: 2
" 4"أ�و
 حفر� بئر� تكون هذه الرض مستنقع للماء فيمنع عنها الاء حت تصبح صالة للزراعة. قال: 

 ول تنحصر ف هذا.أ�و
 غ�ر
س� شجر فيها قال:

 أي ما ل يضر ومن س�ب�ق� إلى طريق� واسع� فهو أحق/ بالجلوس� فيه� ما بقي متاع�ه� ما لم ي�ض�ر1   قال: 
غيه من الناس القصود هنا ليس التملك ولكن القصود به الختصاص بعن أن بعض السواق تكون 
متاحة لميع الناس أي إنسان عنده بضاعة يأت ويضعها ف هذا الكان ويعرض بضاعته ويلس فيه 
ويبيع فمثل هذه الماكن الت ل يلكها أحد تكون لن؟ من هو أول الناس باللوس ف هذا الكان؟ 
أول الناس باللوس ف هذا الكان من سبق إليه فإنه أحق به حت ينصرف ما ل يضر الخرين وهذا إن
ل تكن تنظيم من ول المر بذه النطقة قال فهو أحق باللوس فيه ما بقى متاعه ما ل يضر فإن كان 
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ف هذا الكان ضرر فإنه ل يوز اللوس فيه مثل أن يأت ف مكان يضيق الطريق على الناس أو يأت ف
مكان ليس هو مكان للبيع والشراء فإن كان ف ذلك ضرر فهو ل يق له.

ف�ص
ل6 في ا�ل
ج�ع�ال�ة�
   العالة: بتثليث اليم أن يعل شيئا معلوما لن يعمل له عمل معلوما أو مهول. شيء معلوم أي 
مال معلوم قد يكون نقد قد يكون شيء آخر ل يشتط أن يكون مال قد يكون حيوان يقول من عمل
ل هذا فيكون له خسة إبل أو عشرة شياه, لحظ: بالنسبة للجعل يب أن يكون معلوم ول يصح أن 
يكون مهول أي ل يقول من بن ل جدارا فسأعطيه شيء من الال ل يصح, لن شيء من الال غي 
معلوم, فالعل يب أن يكون معلوم لكن العمل يكن أن يكون معلوما ويكن أن يكون مهول, والدة
قال مدة معلومة أو مهولة, بالنسبة للعمل ل يشتط العلم به ول الدة تكون معلومة هذا يسمى 
جعالة.

ه�ول=  قال الصنف:  
ء� م�ع
ل�وم� ل�م�ن
 ي��ع
م�ل� ع�م�ل= و�ل�و
 م�ج 
  فالعالة مثل الجرة , قال: و�ي�ج�وز� ج�ع�ل� ش�ي
يقول من رد على عبدي فله ألف ر أومن رد على سيارت السروقة فله ألف ر  فهذه ك�ر�د- ع�ب
د� 

 اللف ر ماذا نسميها؟ نسميها جعالة.

ت�ح�ق1ه�قال:    
, ف�م�ن
 ف��ع�ل�ه� ب��ع
د� ع�ل
م�ه�؛ ا�س قال فمن فعله أي فعل هذا ل� ك�ر�د- ع�ب
د�, و�ل�ق�ط�ة�, و�ب�ن�اء� ح�ائ�ط�
الفعل بعد علمه بالعالة يستحقه, ولو أنه عمل هذا العمل ول يعلم العالة فهل يستحق؟ الواب ل, 
لاذا؟ لن عمل هذا العمل كان متبعا . إنسان وجد ضالة وأخذ هذه الضالة وبث عن صاحبها 
وردها إليه ث اكتشف أن صاحبها قد جعل جعلة لن يردها, هل يستحق هذا العل؟ ل يستحق هذا 
.الفعل لن عندما فعلها كان متبعا فل يستحق أن يأخذ شيء
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اقال:    خ�ه� 
 لن عقد العالة عقد جائز, ومر معنا أن العقود إما أن تكون جائزة وإما أن و�ل�ك�لo ف�س
تكون لزمة والعقود اللزمة وهي الت ل يكن فسخها إل بوافقة الطرفي وأما العقود الائزة فهي الت 
يكن فسخها من أي الطرفي وهناك عقود جائزة ف حق طرف ولزمة ف حق طرف, طرف آخر مثل 

العالة من أي  خيار الشرط لحد الطرفي ومثل الرهن لزم ف حق الالك وجائز ف حق الرتن.
العقود؟ قال الصنف جائزة يكن للنسان أن يفسخ هذا العقد يقول من رد على فله كذا يرجع ف 
ذلك يقول أبطلت هذا العل ل تعطى أحد شيء يكن للنسان أن يقول من بن هذا الدار فله ألف
ر فإذا شرع العامل وبن ورجع الالك ف هذه العالة أليس فيه ضرر على العامل؟  الواب نعم فيه 

اضرر على العامل فما هو الل؟ قال الصنف:  خ�ه� 
ء� لنا عقد جائز قال و�ل�ك�لo ف�س 
ف�م�ن
 ع�ام�ل� ل� ش�ي

 إن كان الفسخ من العامل وانتبه لننا عندما نقول عقد جائز معناه من الذي يلك أن يفسخ هذا ل�ه�
العقد؟ الالك والعامل, حت العامل يكن أن يفسخ, لنا جائزة للطرفي، ل شيء له, كأن بدأ العامل 
أن يبن نصف الدار ث فسخ ترك هذا العقد ول يريد العالة قال الصنف ل شيء له, لن الفسخ من

أي والفسخ من الاعل. و�م�ن
 ج�اع�ل� طرفه والضرر هو السبب فيه, وإن كان الفسخ من الاعل. قال: 
ر�ة� ع�م�ل�ه�قال:  
 ففي الثال السابق يقول من بن هذا الدار فله ألف ر ف نصف البناء ل�ع�ام�ل� أ�ج

الاعل فسخ العالة العامل يستحق أجرة العمل, فإذا فسخ الاعل له أن يفسخ لكن ليس له أن يلغي 
الجرة. 

ء� ل�ه�  قال الصنف:  
؛ ف�ل� ش�ي , أ�و
 م�ع�د6 ب�ل� إ�ذ�ن� ر�ة� ل�غ�ي
ر�ه� ع�م�ل= ب�ل� ج�ع
ل� 
ذ� أ�ج 
�خ ر� م�ع�دo ل� 
و�إ�ن
 ع�م�ل� غ�ي�
هاتان صورتان يقول إذا عمل العامل غي معد أي غي مستعد لخذ الجرة عمل لغيه عمل هل 
يستحق أن يطالب بالجرة؟ ل, لنه متبع هذه صورة الصورة الثانية إذا عمل النسان عمل لغيه يريد 
الجرة معد أن يأخذ الجرة بدون أن يستأذن الغي هل له أن يطالب بشيء؟ ليس له أن يطالب 
بشيء, يستحق لتوفر أمرين: أن يعمل هذا العمل ليس على سبيل التبع ولكن يعمله وهو يريد الجرة,
ويكون قد أذن له له صاحب اللك.
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ث
ل�ه�   إل ف صورتي قال  ر� م� 
ة� ؛ ف��ل�ه� أ�ج ر� أ�و
 ف�ل� 
يل� م�ت�اع� , م�ن
 ب�ح فإذا حدث غرق إ�ل1 ف�ي ت�ح
ص�
لقارب أو سفينة وبدأ التاع يسقط ف البحر وجاء إنسان واستنقذ هذا التاع فله أجرة الثل وطلب الال 
فله أن يأخذ لنه غي متبع لنه أنقذ أموال الغي من الغرق لنه فيه حث على إنقاذ أموال الناس من 
الضياع قال إل ف تصيل متاع من بر أو فلة فله أجر مثله, هذه الصورة الول.

ا  أما الصورة الثانية قال:   لن ف القدي الدينار يساوى اثن عشرو�ف�ي ر�ق�يق� د�ين�ار6, أ�و
 اث�
ن�ا ع�ش�ر� د�ر
ه�م=
درهم ويروون هذا الديث عن النب صلى ال عليه وسلم والديث فيه ضعف.

ف�ص
ل6 في ا�ل
ل/ق�ط�ة�
  قال الصنف اللقطة تعريفها: مال أو متص ضل عن ربه وتتبعه هة أوساط الناس. الختص ل نعتبها
أموال مثل كلب حراسة أو كلب صيد ليس له قيمة ولكنه متص بصاحبه لو كان إنسان عنده كلب 
صيد أو حراسة ل يأت جاره ويقول ل تلكه فآخذه نقول هو ملك صاحبه قال ضل عن ربه أي ضل 
عن صاحبه وتتبعه هة أوساط الناس يعن مال له قيمة لو كان مال يسي فهذا ليس بلقطة. 

ث�ة� أ�ق
س�ام�    قال رحه ال:  ع� الول: و�ال
ل/ق�ط�ة� ث�ل� 
س والشسعم�ا ل� ت��ت
ب��ع�ه� ه�م1ة� أ�و
س�اط� ا�لن1اس� ك�ر�غ�يف� و�ش�
ل�ك� ب�ل� ت��ع
ر�يف�هو قطعة من اللد توضع ف النعل قال  
 كل مال يسي ل تتبعه هة أوساط الناس ف��ي�م

كالال اليسي وصور بالرغيف والشسع وهذه أمثلة فقط فقد تتلف من زمن إل زمن. فقد يكون 
الرغيف ف بعض البلد أو ف وقت الاعة تتبعه هة أوساط الناس لكن ف وقت النعمة والرخاء ما 
يبحث أحد عن الرغيف فإذا سقط منه رغيف فل يرجع إليه, كذلك النقود اليسية فلو سقط من 
إنسان ربع أو نصف ر وهكذا وهذا يتلف لكن نقول هة أوساط الناس يعن بعض الناس لو سقط 
منه مائة ر ل يرجع إليها لنه عنده مثلها أضعاف مضاعفة فهذا نادر فليس من أوساط الناس ومن 
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الناس من يرجع ويبحث عن نصف ر فقد يكون هذا لشدة فقره وحاجته يبحث عن الريال فل 
يستغرب هذا, النسان إذا كان فقيا معدما فيحتاج إل الريال لكن العبة بالتوسطي من الناس, فيكون
مرده إل العرف. فما كان يسيا ل تتبعه هة أوساط الناس فمن وجده يأخذه ويلكه ول يعرفه إل إذا 
عرف صاحبها. 

ا�لث1ان�ي:   الثان عكس الول ل يوز التقاطه ول يوز امتلكه وإنا يتك كما هو ول يؤخذ قال: 
غ�ار� ا�لس-ب�اع� ت�ن�ع� م�ن
 ص� 
 الضوال أي اليوان الضائع الذي ينع نفسه من السباع الصغية ا�لض1و�ال/ ا�ل1ت�ي ت�م

, يدفع عن نفسه إما بقوته وإما بعدوه وجريه وسرعته فل يستطيع أن يأكله السبع بسهولة قال  ك�خ�ي
ل�
, و�ب��ق�ر� ا قال و�إ�ب�ل� ل�ك� ب�ت��ع
ر�يف�ه� 
ر�م� ال
ت�ق�اط�ه�ا, و�ل� ت�م 
. إذا) عندنا نوع تأخذه وتلكه وهو اليسي وعندناف��ي�ح

نوع ل تأخذه ول تعرفه ول تتلكه وهو اليوان الذي يتنع عن السباع الصغار. 

الثالث هو الذي يوز أخذه والتقاطه وتعريفه وتلكه بعد التعريف هو ما ليس من الول ول من    
الثان أي ليس من اليسي الت ل تتبعه هة أوساط الناس وليس من اليوان الذي ينع نفسه وإن كان ل

ن� ينع نفسه فإنه لقطه. قال  , و�ف�ص
ل� , و�غ�ن�م� , و�م�ت�اع� �م
و�ال� ك�ث�م�ن� 
: ب�اق�ي ا�ل وهو ولد الناقة ا�لث1ال�ث�

يل� ا أ�خ�ذ�ه�ا  جع عجل وهو ولد البقر الصغي قال و�ع�ج�اج� ه� 
يوز أخذها إذا أمن ف�ل�م�ن
 أ�م�ن� ن��ف
س�ه� ع�ل�ي�
نفسه عليه مثل المانة هل تسن أن تقبل الوديعة وتفظها؟ إذا كنت تأمن من نفسك المانة فتأخذها 
أما إذا كنت تعرف من نفسك أنك لست بأمي وأنك تضعف أمام الال فل تقبل ويرم أخذ المانة 
قال فلمن أمن نفسه عليها أخذها.

ف
ظ�ه�ا, و�ت��ع
ر�يف�ه�ا ف�ي م�ج�ام�ع� ا�لن1اس�   قال:  ب� ح� ما الذي يب عليه؟ عليه أمور: الول: حفظها, و�ي�ج�
د�الثان: تعريفها ف مامع الناس قال:   غي فإن الساجد ل تبن إنشاد الضالة والنب صلى غ�ي
ر� ا�ل
م�س
ج�

ال عليه وسلم نى عن ذاك.

وهذه الثالثة إذا) يفظها ويعرفها عند مامع الناس وأبواب الساجد وإن وجد وسيلةح�و
ل= ك�ام�ل=   وقال: 
أخرى كصحيفة يعرفها وليست الوسائل مددة تعبدية وإنا هي متاحة فبأي طريقة يعرف با الناس 
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يكن أن يستعملها. كيف يعلن ويعرف؟ تعرف حسب العادة مثل أن يعرف با أول أسبوع كل يوم,ث 
بعد ذلك كل أسبوع مرة أو مرتان ث بعد ذلك ف كل شهر مرة لبقية السنة بسب العادة لنه ل يأت 

م=ا تديد لطريقة التعريف حول كامل أي سنة كاملة ث بعد ذلك قال:  
ه� ح�ك ل�ك� ب��ع
د� 
أي بعد و�ت�م
التعريف لدة حول كامل ما معن تلك بعده حكما؟ يعن قهرا, أي تدخل ف ملكك بدون إذنك 
كالياث, إذا مات اليت وأصبح له مياث الال يصبح لن؟ لولده بدون إذن, هل يقال للولد اقبلوا 
مياث أبيكم؟ ل, مات الب وترك أرض, تصبح هذه الرض ملك للولد قهرا أي حكما كذلك قال 
اللقطة ولو ماتت بدون تعد منه ل حرج عليه. 

ا  قال الصنف:  ر�م� ت�ص�ر/ف�ه� ف�يه� 
 إل بعد عدة أمور كأن بعد سنة ملكها فأصبحت ملكه فله و�ي�ح
التصرف فيها له أن يبيعها ويهديها ويفعل فيها ما يشاء فالصنف يقول ل يفعل فيها أي شيء حت 
يضبط صفاتا لاذا؟ لنه قد يأت صاحبها بعد زمن فيعرفها فيدفعها إليه, إذا) لبد من ضبط صفاتا أما
أن يتصرف فيها ول يضبط صفاتا وينسى صفاتا فإذا جاء صاحبها ما عرف وما اهتدى إليها فهذا ل

ر�م� ت�ص�ر/ف�ه� ف�يه�ا ق��ب
ل� م�ع
ر�ف�ة� و�ع�ائ�ه�ا يوز ولذا قال: 
أي الكيس الوضوعة فيه. وهذه المور للمثال  و�ي�ح
والطلوب أن يضبط صفاتا فقد تكون هذه اللقطة جهاز مثل فلن يكون لا كيس فيضبط مواصفات 
هذا الهاز ما نوعه وما موديل هذا الهاز ورقمه وحجمه وهكذا..

ائ�ه�ا�   قال:  ه�ا الوكاء ما يشد به الكيس. قال: و�و�ك� يعن صفة الشد أو صفة الربط هل هي ع�ف�اص�
ر�ه�ا مربوطة بعقدة واحدة أو اثني وهكذا وكل هذا مثال. قال:  
ه�ا أي حجمها و�ق�د ن
س� ونوعها و�ج�

ف�ت�ه�ا  أي إذا كان لا لون فما لونا وهكذا.و�ص�
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ا إ�ل�ي
ه�   قال:  ا؛ ل�ز�م� د�ف�
ع�ه� ولذا قلنا يب أن يعرف صفاتا قبل أن يتصرف و�م�ت�ى ج�اء� ر�ب�/ه�ا ف��و�ص
فه�
فإن ل يضبط صفتها فل يوز له لن عدم الضبط سيفضى إل ضياع الق إل صاحبه, لنه إذا  فيها

جاء له صاحبها سيقول له ل أذكر والسبب ف ذلك هو أنه ل يضبط التقط وفرط ف معرفة الصفات.

ان�ه�؛ ف��ل�ق
ط�ة6   قال:  ر�ه� م�ك� 
و�ه� و�و�ج�د� غ�ي� 
ذ� ن��ع
ل�ه� و�ن�ح إذا خرج النسان من السجد ووجد نعل و�م�ن
 أ�خ�
غي نعله فهل يأخذه مكان نعله؟ ل, لنا لقطة فيأخذ حكم اللقطة, فإذا كان ثينا فسيعرفه سنة ث 
يتلكه.

ي�يز�أي ضاع أ�و
 ض�ل1  أي طرح, : و�ا�لل1ق�يط�: ط�ف
ل6 ل� ي��ع
ر�ف� ن�س�ب�ه� و�ل� ر�ق/ه�؛ ن�ب�ذ  قال 
 أي سن إ�ل�ى ا�لت1م
التمييز. إذا) اللقيط هو طفل ل نعرف نسبه ول نعرف رقه من حريته ضل عن أهله أو طرحه أهله ورموه 
.إل سن التمييز أما إذا بلغ سن التمييز ل يعتب لقيط

 إذا قام به البعض سقط عن الباقي فإذا كان هناك طفل ملقى و�ال
ت�ق�اط�ه� ف��ر
ض� ك�ف�اي�ة�قال الصنف:   
بوار السجد مثل فل يوز للجميع أن يتكوه يوت بل يب عليهم أن يقوم بعضهم بفظه وأخذه, 

ء6قال:  
 من الال الشكل الن من أين ينفق عليه؟ سينفق عليه أحد من ثلث إن ف�إ�ن
 ل�م
 ي�ك�ن
 م�ع�ه� ش�ي
كان معه مال ينفق عليه من ماله, وإن ل يوجد معه مال ينفق عليه من بيت مال السلمي, وإذا ل 
يوجد ف بيت مال للمسلمي شيء فننفق عليه من أموالنا الاصة فالذي التقطه يب عليه أن ينفق 

 إذا) الذي التقطه أصبح فرضا عليه أن : و�ت��ع�ذ1ر� ب��ي
ت� ا�ل
م�ال� ؛ أ�ن�
ف�ق� ع�ل�ي
ه� ع�ال�م6 ب�ه� ب�ل� ر�ج�وع�عليه. قال
ينفق عليه ول يرجع أي يطالب با أنفقه على هذا الطفل.

ل�م�ون�   قال:  
ث�ر� ف�يه� ا�ل
م�س 
د� ف�ي ب��ل�د� ي�ك ل�م6 إ�ن
 و�ج� 
 أي اللقيط نكم بإسلمه فإن كان هذا و�ه�و� م�س
اللقيط ف بلد فيه مسلمون ويكن أن يكون لحد هؤلء السلمي فنحكم بإسلمه, وإن كان ف بلد 
ليس فيه مسلم أبد ل يكم بإسلمه فإذا وجد احتمال كونه مسلما حكمنا بإسلمه.

ق� ب�ه�   قال:  ن
ه�؛ أ�ل
ح� ن�ه� م� 
ك�ن� ك�و 
 هب أن هذا اللقيط جاء رجل وادعاه قال هذا ابنو�إ�ن
 أ�ق��ر1 ب�ه� م�ن
 ي�م
فهل نقبل هذه الدعوة؟ هذه الدعوة لصلحة هذا اللقيط فنحن نقبلها بشرط أن يكن أن يكون منه أي
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ل يأت شخص يدعيه ويكون ف سنه هذه دعوة كاذبة بينة البطلن, كأن يأت بعد عشر سنوات ويكون
عمره عشر سنوات فيأت آخر عمرة اثنتا عشرة سنة ويقول هذا ابن فهذا ل يتصور فل يكن كونه منه 
إل إذا كان أكب منه بعشر سنوات فهذا يتصور أن يكون أبا له فنقبل هذه الدعوى إذا ادعاه لذلك 
قال وإن أقر به ما يكن كونه منه ألق به. 

ث�ه� ف�ص
ل6 في ال
و�ق
ف� و�م�ب�اح�

   تعريف الوقف: شرعا هو تبيس الصل وتسبيل النفعة. يبس الصل كأن يكون هذا الصل عمارة 
أو مزرعة يقول هذه العمارة وقف فهذه العمارة مبوسة ل يتصرف فيها ل ببيع ول هبة ول غي ذلك  
وما هو الذي يسبل؟ منفعتها أي دخلها أو سكناها يقول أوقفت هذه العمارة للمساكي منفعتها 
للمساكي أو يسكن فيها الفقراء والساكي أما عينها وأصلها ل يتصرف فيه أحد ول يلك أحد أن 
يتصرف فيه حت صاحبها ومالكها الصلي بعد أن وقفها فل يستطيع أن يتصرف فيها. 

ح/ ب�ق�و
ل� و�ف�ع
ل� د�الo ع�ل�ي
ه� ع�ر
ف=ا كيف نعرف أن هذا وقف؟ و�ال
و�ق
ف س�ن1ة6  قال:  يكن أن يعتب أن و�ي�ص�
هذا وقف بالقول الصحيح أو الكناية مع النية ويصح أيضا بالفعل الذي يدل عليه, كيف يكون بالفعل

االذي دل عليه؟ قال  ف�ن�وا ف�يه� 
ب��ر�ة= و�أ�ذ�ن� ل�لن1اس أ�ن
 ي�ص�ل/وا ف�يه� و�ي�د 
ا أ�و
 م�ق د=  هذا ك�م�ن
 ب��ن�ى أ�ر
ض�ه� م�س
ج�
الن أصبح وقف بالقول أم بالفعل؟ بالفعل لن هذا الفعل يدل عليه.

و�ص�ر�يح�ه�: و�ق��ف
ت� و�حب1س
ت�   انتقل الصنف إل اللفاظ الصرية ف الوقف والكناية ف الوقف: قال: 

ب�1ل
ت� هذه اللفاظ كنايات فينعقد و�ك�ن�اي��ت�ه�: ت�ص�د1ق
ت� و�ح�ر1م�ت� و�أ�ب1د
ت  ثلثة ألفاظ صرية قال: و�س�
الوقف با بشرط أن توجد نية, الفرق بي الصريح والكناية: الصريح هو الذي ل يتمل غيه, والكناية 
فهي تتمل الوقف وتتمل غي الوقف, والذي يوضح كونا هي وقف أم غي وقف النية .
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س�ة6  قال الصنف:  
ن�ه� ف�ي ع�ي
ن�  أي شروط صحة الوقف فل يصح إل با خسة شروط و�ش�ر�وط�ه� خ�م 
ك�و
ر� م�ص
ح�ف " لبد أن تكون العي الت أوقفت تكون معروفة ليست مهولة 1 "م�ع
ل�وم�ة� 
ع�ه�ا غ�ي� 
ح/ ب��ي� ي�ص�

فما ل يصح بيعه ل يصح وقفه إل الصحف فالصحف على الذهب ل يصح بيعه والقول الثان أنه 
يصح وخلف بي أهل العلم فإذا كان على الذهب بيع الصحف فهل يصح وقفه؟ يقول الصنف نعم

 وهذا استثناء. إذا) لبد أن تكون العي معلومة ولبد أن يصح بيعها إل الصحف, قال: يصح وقفه
ا  لبد أن تكون هذه العي ينتفع با مع بقائها لكن إذا جئت بتفاحة وقلت هذه و�ي��ن
ت��ف�ع� ب�ه�ا م�ع� ب��ق�ائ�ه�

وقف فإذا أكلت هذه التفاحة ل تبقى عينها إذا) ل يصح, فل يوقف إل ما يبقى عينه.

ن�ه� ع�ل�ى ب�ر{   قال:  
 هذا الشرط الثان أن يكون هذا الوقف على باب من أبواب الي لن الوقف وك�و
ل�م� ع�ل�ى ذ�م-يo يقصد به الثواب. قال:  
ح/ م�ن
 م�س س�ه�يصح أن يوقف مسلم على دمى و�ي�ص� 
 ويصح و�ع�ك

أن يوقف الذمي على السلم لن الصدقة على الذمي جائزة من غي الزكاة إل ف حالت خاصة.

و�ه�    قال:  
د� و�ن�ح ن�ه� ف�ي غ�ي
ر� م�س
ج� 
ل�ك�إذا كان الوقف ف غي السجد و�ك�و 
 هذا الشرط ع�ل�ى م�ع�ي1ن� ي�م
الثالث إذا) لبد أن يكون الوقف على ناس معيني يلكون أوقفت على أولدي, أوقفت على أولد 
فلن, لو أوقف على الفقراء والساكي فهل الفقراء والساكي معيني؟ غي معيني, إذا) يقول الصنف 
يب أن يوقف على ناس معيني إل ف بعض الالت مثل الساجد والفقراء ل يشتط أن يكونوا 
معيني. 

ن� و�اق�ف� ن�اف�ذ� ا�لت1ص�ر/ف�  قال:  
 هذا الشرط الرابع: ل يصح الوقف إل إذا كان الواقف ينفذ تصرفه,و�ك�و
من هو الذي ينفذ تصرفه؟ الر الكلف الرشيد. فلو جاء العبد وأوقف أرضا فل توقف, لو كان صغيا 
أو منونا أو سفيها فل يصح وقفه لنه ليس بكلف. 

ز=ا  قال:   هذا الامس يعن أنه ل يصح الوقف إل منجز أي حاضر الن الذي يقابل الناجزو�و�ق
ف�ه� ن�اج�
العلق ل يقول وقفت إن حصل كذا, ل يصح الوقف يقول وقفت مدة سنه أو سنتي فقط وبعد ذلك 
يعود, ل يصح, لبد أن يكون منجزا. 
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ب� ال
ع�م�ل� ب�ش�ر
ط� و�اق�ف� إ�ن
 و�اف�ق�   ما زلنا ف باب الوقف وقفنا عند قول الصنف عليه رحة ال:  و�ي�ج�
قد يضع شروط على الوقف هذا أو متعلقة بتصريف أموال الوقف فهذه الشروط معتبة الواقف ا�لش1ر
ع�, 

 لا أوقف اشتط شروطا ولول أن هذه الشروط معتبة لا اشتط عمر لنا ستصبح لغوقالوا لن عمر 

ق� قال: إ�ن
 و�اف�ق� ا�لش1ر
ع�, وعبث ل فائدة منها إذا) هي معتبة بشرط أل تالف الشرع قال:  و�م�ع� إ�ط
ل�
, و�ذ�ك�ر6 و�أ�ن�
ث�ى ت�و�ي غ�ن�ي� و�ف�ق�ير6 
 يعن لو قال أوقفت هذه العمارة على أولد فلن فإذا) سيستوي أولد ي�س

فلن هؤلء ف الوقف غنيهم وفقيهم وذكرهم وأنثاهم ومعن مع الطلق أي قال أولد فلن وأطلق ما 

قال أولد فلن الفقراء ول قال أولد فلن الذكور أو لولد فلن الناث فلو قيد بشيء من هذه 

 يقصد الناظر السئول عن الوقف، من هو السئول عن و�الن1ظ�ر�الصفات تقيد الوقف به، قال الصنف: 

ق�وف� ع�ل�ي
ه� إ�ن
 ك�ان� م�ح
ص�ور=ا, الوقف؟ يقول: 
من يكون الناظر ف الوقف؟ و�الن1ظ�ر� ع�ن
د� ع�د�م� ا�لش1ر
ط� ل�م�و

إما أن يدد الواقف أي يقول أوقفت هذه العمارة على فلن ويكون ناظرها فلن وإذا مات ابنه وإذا 

و�الن1ظ�ر� ع�ن
د� مات أكب أبناءه فإن حدد فإذا) يكون الناظر من حدده الواقف ولكن إذا ما حدد، قال: 
ق�وف� ع�ل�ي
ه�فمن يكون الناظر؟ قال الصنف:ع�د�م� ا�لش1ر
ط�  
 إذا) من أوقف عليهم هم يكونون النظار  ل�م�و

يعن لو قال هذا وقف على أولدي عنده أربعة أولد فمن يكون الناظر؟ هؤلء الربعة يكونون هم 

ق�وف� ع�ل�ي
ه�النظار فكل واحد منهم ناظر ف جزءه أو قسمه، قال: 
يعن إن كان إ�ن
 ك�ان� م�ح
ص�ور=ا,   ل�م�و

الوقوف عليهم مصورين ولكن لو قال هذه العمارة وقف ريعها للفقراء ما نستطيع أن نعل كل فقي 

أي  إ�ن
 ك�ان� م�ح
ص�ور=ا, و�إ�ل1 ف�ل�ح�اك�م�  على وجه الرض ناظر له فعند ذلك يعي الاكم ناظر، قال:

و�ه�. لتحديد الناظر  
د� و�ن�ح فإذا بن مسجد ول يعي الناظر فمن يعي الناظر؟ ك�م�ا ل�و
 ك�ان� ع�ل�ى م�س
ج�

 الاكم أي القاضي ول نقول أن كل من يصلي يكون ناظرا. 
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الولد يطلق على الذكر و�إ�ن
 و�ق�ف� ع�ل�ى و�ل�د�ه� أ�و
 و�ل�د� غ�ي
ر�ه� ف��ه�و� ل�ذ�ك�ر� و�أ�ن�
ث�ى ب�الس1و�ي1ة�,   قال الصنف: 
والنثى لقوله تعال:﴿ يوصيكم ال ف أولدكم للذكر مثل حظ النثيي﴾ وإن كنا نن اليوم نقول 
عندي ولدين وبنتي نقصد بالولدين ابني هذا عرف دارج ولكن ليس هو لغة الشرع.

أي ولد البناء فإذا قال هذا الوقف على ولدى من سيدخل ف الولد؟ ث�م1 ل�و�ل�د� ب�ن�يه�,   قال الصنف: 
سيدخل أبناءه وبناته، ماتوا بعد موت هؤلء سننتقل إل أولد البناء الذكور لن أبناء الذكور يعتبون 
أولده ينسبون إليه ولكن أبناء البنات ل يدخلون لنم ل ينسبون إليه، يقولون: بنونا بنو أبنائنا  وبناتنا 
بنوهن أبناء الرجال الباعد، هذا من حيث النسب وإل هو من حيث اللغة ومن حيث الرمية وكذا هو 
ولد ولذا من أهل العلم من يرى خلف ذلك.  

,   قال الصنف:  
ن� ف�ل�ذ�ك�ور� ف��ق�ط إذا قال هذا وقف على بن فلن أو على بن و�ع�ل�ى ب�ن�يه� أ�و
 ب�ن�ي ف�ل�
ان�وا ق�ب�يل�ة= د�خ�ل� الن-س�اء� د�ون� معناه الذكور أو قال على بنات فلن أو بنات معناه الناث. قال:  و�إ�ن
 ك�

,
د�ه�ن1 م�ن
 غ�ي
ر�ه�م  وإن كانوا قبيلة لو قال هذا وقف على بن هاشم مثل معناه ما يريد الذكور فقط أ�و
ل�
يدخل الذكور ويدخل الناث دون أولدهم من غيهم، كيف؟ إذا قال هذا على بن هاشم معناه كل 
ذكر من بن هاشم، وكل أنثى من بن هاشم تدخل، وأولد النثى من بن هاشم؟! وأولد الذكور من 
بن هاشم؟! أولد الذكور من بن هاشم يدخلون لنم من بن هاشم أما أولد الناث من بن هاشم 

أي و�ع�ل�ى ق��ر�اب�ت�ه� إن كان زوجها ليس من بن هاشم فل يدخلون لنم ل ينسبون إل بن هاشم. قال: 
م�ه�أوقف على قرابته  
ل� ب��ي
ت�ه� أ�و
 ق��و 
، من يدخل بذا اللفظ؟ هذا وقف على أقربائي أو هذا وقف أ�و
 أ�ه

لن هذه العبارة ل تص الذكور ول د�خ�ل� ذ�ك�ر6 و�أ�ن�
ث�ى على أهل بيت أو على قومي، من يدخل؟ قال: 
د�ه� الناث تشمل الثني قال:  د� أ�ب�يه� " 1"ذ�ك�ر6 و�أ�ن�
ث�ى م�ن
 أ�و
ل� ه�" أي الخوان والخوات 2"و�أ�و
ل�  و�ج�د-

" أولد جد أبيه معناه أعمام أبيه وعمات أبيه قال 4"و�ج�د- أ�ب�يه� " أولد جده هم العمام والعمات 3"
وجد أبيه فقط إذا) هم أربعة: فروعه وثلثة من الصول: أولد الب وأولد الد وأولد جد الب، لاذا؟
قالوا لن النب صلى ال عليه وسلم ل ياوز بن هاشم بسهم ذوي القرب يعن النبيصلى ال عليه وسلم 

 أي ل ل� م�خ�ال�ف� د�ين�ه�ما أعطى إل ثالث أب فقط فإذا) قالوا نصر هذه اللفاظ ف ثالث أب. قال: 
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يدخل القارب الذين هم ليسوا على دينه لنه ل يريدهم ف الصل إل إذا وجدت قرينة تدل على أنه 
و�ي�ة� يريدهم فيدخلون. قال الصنف: 
و�ج�ب� ت��ع
م�يم�ه�م
 و�الت1س 
ك�ن� ح�ص
ر�ه�م  
إ�ن
 و�ق�ف� ع�ل�ى ج�م�اع�ة� ي�م  و�

 ,
ن��ه�م 
لو قال هذا وقف على أولد عمي وأولد عمه مصورين وبنات عمه مصورات يب أن نعطيهمب��ي�
يل� جيعا ول نتك أحد ونسوي بينهم ف العطاء، وإن كانوا غي مصورين؟ قال:  و�إ�ل1 ج�از� ا�لت�1ف
ض�

د� ق
ت�ص�ار� ع�ل�ى و�اح�  لو قال هذا وقف على بن تيم وبن تيم كثي ل يكن حصرهم إذا) لبد أننا و�ال�
سنحرم بعضهم فيقول إذا كانوا غي مصورين فجاز التفضيل أي نعطي بعضهم أكثر من بعض، وجاز 
القتصار على البعض وحرمان البعض لنه تتعذر التسوية ويتعذر الستيعاب فل يكن أن نستوعب 
فسنحرم بعضهم فإذا جاز لنا أن نرم بعضهم إذا) جاز من باب أول أن نفضل بعضهم على بعض فإذا 
كان يوز أن واحد ل نعطيه شيء فما يوز أن نعطي واحد أقل من الثان؟ جاز ذلك.   

  قال الصنف عليه رحة ال: 

ب�ة� ف�ص
ل6 في ال
ه�
تعريفها هي التبع بتمليك ماله العلوم الوجود ف حياته، لو كان تبع باله العلوم الوجود   ما هي البة؟

ب�ة� بعد وفاته نسميها وصية فالتمليك ف الياة هبة والتمليك بعد الوفاة وصية. قال الصنف:  و�ال
ه�
ت�ح�ب1ة  
ع�ه�,وهي نوع من الدية، قال: م�س 
ح/ ب��ي� , و�ك�ل/ م�ا ي�ص� ب�ة� م�ص
ح�ف� ح/ ه�  كل ما يصح بيعه يصحو�ت�ص�

هبته، يصح هبة الصحف وإن كان ل يصح بيعه ومر معنا ف الوقف أنه يصح وقفه مع أنه ل يصح 
ع�ق�د�بيعه، قال الصنف:  
ا ع�ر
ف=ا أي البةو�ت��ن� ه� 
ا ي�د�ل/ ع�ل�ي�  كل ما يدل عليها ف العرف أنا هبة تنعقد  ب�م�

إذا) ليست لا ألفاظ معينة مثل النكاح أو الطلق، فكل ما يدل عليها يعتب هبة ف العرف. قال 
، سؤال: البة عقد هل هذا العقد عقد جائز أم لزم؟ قال: وتلزم و�ت��ل
زم� ب�ق�ب
ض� ب�إ�ذ
ن� و�اه�ب�الصنف: 
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، لا صورتان الن وهبتك أنا ألف ر ول أعطك اللف ر الن هي جائزة يستطيع أن يتاجع  بقبض·
فيها ويقول تراجعت عن البة، مت تكون لزمة؟ إذا أقبضتك، قلت وهبتك ألف ر وأعطيتك ألف ر 
فإذا قبضتها أنت ل أستطيع أنا أن أرجع ف هذه البة وتكون لزمة إذا) لو قلنا البة لزمة أم جائزة؟ 
فنقول لزمة بعد القبض وجائزة قبل القبض.

 ب�إ�ذ
ن� و�اه�ب�نفهم أنا جائزة وتكون جائزة قبل القبض، ث قال الصنف: و�ت��ل
زم� ب�ق�ب
ض�   قال الصنف: 
أي لبد أن يكون القبض بإذن واهب نعود للصورة قلت وهبت لك ألف ر فقال قبلت فهي الن 
تكون جائزة فخشي هو من أن أرجع ف هذه البة فقام مباشرة وأخذ ألف ر من جيب، هل الن 
تصبح لزمة؟ ل لنه ل يقبضها بإذن وإنا قبضها بغي إذن فهذا القبض غي معتب فأستطيع أن أرجع.

إبراء الغري غي يقولون ليس مثل البة فالبة تتاج إل قبول وإل و�م�ن
 أ�ب�
ر�أ� غ�ر�يم�ه� ب�ر�ئ�,   قال الصنف: 
قبض أما إبراء الغري ل تتاج لن إبراء الغري هو ف أمر القبوض أصل، الن مثل أنا أطالبك بألف ر 
ث أقول لك أبرأتك يا فلن ف اللف ر، أين هي اللف ر مقبوضة أم ل؟ فأنا أبرأتك ف هذه 

ب�ل 
اللف، قال:  
الغري فهذا البراء يصح بدون رضاه.و�م�ن
 أ�ب�
ر�أ� غ�ر�يم�ه� ب�ر�ئ�, و�ل�و
 ل�م
 ي��ق

ب� ت��ع
د�يل6 ف�ي ع�ط�ي1ة�   انتقل الصنف عليه رحة ال إل مسألة التسوية والعدل ف العطية، قال:  و�ي�ج�
ر� إ�ر
ث�ه�,  
وتعلمون أن العدل والتسوية ف العطية واجب، ف عطية من؟ البناء، و�ار�ث� ب�أ�ن
 ي��ع
ط�ي� ك�لV ب�ق�د

ل الصنف ل يقصد البناء وهذا مذهب وطبعا الذهب الشهور أن العدل واجب ف عطية الولد لكن
الذهب أنه يب ليس ف الولد فقط فإنه ف كل قريب كل من يرثك فإذا أعطيت أحد الورثة يب أن 
تعطي البقية بقدار إرثهم يعن من يرث منك النصف والخر يرث منك الربع فإذا أعطيت صاحب 

ب� ت��ع
د�يل6 ف�ي ع�ط�ي1ة� و�ار�ث�  ر، قال الصنف: 500النصف ألف ر إذا) الذي يرث الربع تعطيه  و�ي�ج�
ر� إ�ر
ث�ه�, أي وارث سواء ولد أو غي ولد، كيف؟  
هذا العدل إذا) معناه إذا أعطى البنب�أ�ن
 ي��ع
ط�ي� ك�لV ب�ق�د

, أي فضل بعض الورثة على بعض ف�إ�ن
 ف�ض1ل � ر. قال: 500 ر يعطى البنت 1000 س�و1ى ب�ر�ج�وع�
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لبد أن يعدل بينهم برجوع فإذا أعطى شخص يستد ما أعطاه ويعدل أو يعطى الثان حت يسوي 
بينهم.

ل�ه�   قال:  
يل�ه�أي قبل الرجوع و�إ�ن
 م�ات� ق��ب� 500 ر ول يعطى البنت 1000 إذا أعطى ابنه ث��ب�ت� ت��ف
ض�
 ر أو أن ترجع ف هبتك لبنك فإن ل يفعل شيء من ذلك 500ر نقول له إما أن تعطى البنت 

ومات تثبت هذه العطية مع الث. 

،   قال الصنف:  ع� في هبت�ه� بعد� ق��ب
ض� انتبهوا للمسألة نن قلنا بعد القبضويحر�م� على واهب� أ�ن يرج�
تصبح العطية لزمة فإذا لزمت يرم عليه أن يرجع ف هبته لكن قبل ذلك يكره، مسألة الرجوع ف البة 

ل�ه�هل هي جائزة أم مكروهه؟ نقول قبل إقباضها مكروهه وبعد إقباضها حرام إل ف حالة، قال:  
وك�ر�ه� ق��ب�
 الب هو الوحيد الذي يلك أن يرجع ف هبته ولو  إ�ل1 الب:أي قبل القبض يكره الرجوع ف البة قال

بعد القبض. إذا) من وهب غيه هبة ول يقبضه إياها، ما حكم الرجوع ف هذه البة؟ مكروه. ومن وهب
شخص وأقبضه إياها وأصبحت لزمة، ما حكم الرجوع؟ حرام. لو كان هذا الواهب أبا يوز له أن 
يرجع يصح رجوعه ول يرم عليه ولو بعد القباض. 

  السألة الثانية التعلقة بالب نقول أن الب له أن يتملك من مال ولده ولو كان ليس هبة هل يوز 
للب أن يلك شيئا من مال ولده؟ الواب نعم يصح ذلك لكن بشروط، ما هي الشروط؟ قال 

هذا شرط يعن ل يلك الب مال ولده إل ما قبضه عن قول و�ل�ه� أ�ن
 ي��ت�م�ل1ك� ب�ق�ب
ض� م�ع� ق��و
ل� الصنف:
بأن يقبض مثل اللف ر ويقول تلكتها أو أي عبارة ثانية فملكها بذا الشكل أما مرد أن يقبض 
فقبضه ل يعن تلكه أليس كذلك! يعن الب يكن أن يأخذ مفتاح سيارة الولد ويذهب بالسيارة فهل 
ملكها بجرد أن أخذ الفتاح؟ ل فلبد أن يتلفظ بذلك ويقول ملكتها أو تلكتها تصبح انتقلت إليه. 
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معناه لبد أن يقبض بنية التملك. إذا) كم طريقة لتملك الب من مال ولده؟ أ�و
 ن�ي1ة� قال الصنف: 
القبض مع القول أو القبض مع نية التملك بذا يتلك، هل هو يتلك بذه الطريقة ف كل حال؟ 
الواب ل ليس ف كل حال هناك أحوال ذكر الصنف منها خسة ل يصح تلك الب من مال ولده، 

 و�ل�ه� أ�ن
ما هي هذه الحوال الت ل تصح؟ عرفنا مت يصح فالصل أنه يصح إل ف هذه الحوال، قال:
ل� أ�و
 ن�ي1ة� م�ن
 م�ال� و�ل�د�ه� غ�ي
ر� س�ر-ي1ة � 
إل أمة الولد الوطوءة فلو الولد عنده أمة يعن ي��ت�م�ل1ك� ب�ق�ب
ض� م�ع� ق��و

يطأها هذه المة مثل الزوجة ل يوز للب أن يتملكها لنا أشبه وملحقة بالزوجة فل يلكها الب 
" إذا) له أن يتلك من2 " م�ا ش�اء� م�ا ل�م
 ي�ض�ر1ه�". قال:1هذا "غ�ي
ر� س�ر-ي1ة وهي ترم على الب. إذا) قوله 

مال ولده ما يريد بشرط ل تكون أمة الولد الوطوءة، الشرط الثان أن ل يضر الولد لكن لو كان أخذ 
 ل يوز أن   أ�و
 ل�ي��ع
ط�ي�ه� ل�و�ل�د� ] آخ�ر� [هذا الال يضر بالولد فل يوز للب أن يأخذه. الثالث: قال:

يأت الب ويأخذ من البن مائة ر أو ألف ر ويقول تلكتها أو يقبضها بنية التملك ليعطيها ابن آخر
فل يوز ذلك، لاذا؟ لن الب منوع من التفضيل بي البناء ف ماله الر فكيف يباح له أن يفضل 

وهذا الرابع أي ل يكون هذا التملك ف أ�و
 ي�ك�ن
 ب�م�ر�ض� م�و
ت� أ�ح�د�ه�م�ا, بينهما ف مال الولد. قال: 
حال مرض موت الب أو البن، لاذا؟ لن ف هذه الالة التصرف ل يوز التصرف ف الال لن هذه 
الموال أصبحت موقوفة لق الورثة فل يصح له أن يلك لتعلقها بقوق الغي. الصورة الامسة، قال: 

ايعن الب أ�و
 ي�ك�ن
 ك�اف�ر=ا,  ل�م= 
 فإن كان الب كافرا والبن مسلما فهل للب الكافر أن و�الب
ن� م�س
يتملك من مال السلم؟ الواب ل إذا) كيف للب أن يتملك من مال ابنه؟ بقبض· مع القول أو بقبض 
مع النية أما بدون قبض ل يصي فإذا ما قبض ل يتلك، وهناك عندنا صور حت ولو قبض وتكلم أو 
قبض ونوى ل يصح ول يتملك الب فيها وهي هذه الت ذكرناها.  

و�ه � أي ورثة الولدو�ل�ي
س� ل�و�ل�د� و�ل� ل�و�ر�ث�ت�ه� قال الصنف:    
ي
ن� و�ن�ح لو كان الب اقتض  م�ط�ال�ب�ة� أ�ب�يه� ب�د�
ب�ة�من البن مبلغ فهل للبن أن يطالب أباه؟ يقول ل ليس له ذلك. قال:   يعن لو كان ب�ل
 ب�ن��ف�ق�ة� و�اج�

البن يريد من أبيه دين ل يطالبه، لكن لو كان البن يريد النفقة الواجبة فهل له أن يطالب؟ الواب 
نعم له أن يطالب بالنفقة الواجبة، لاذا؟ للضرورة لن مسألة النفقة الواجبة ضرورة فإذا قصر الب ف 
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نفقة البن وكان البن ليس من أهل النفقة يعن ل يستطيع أن يكسب ول يشتغل أو كذا أو ف حال 
صغر فله أن يطالب أباه بالنفقة لكن ل يطالبه بالديون أو بالموال الت أقرضها لبيه.

,   قال الصنف:  يح� ر� م�خ�و-ف� ت�ص�ر/ف�ه� ك�ص�ح� 
الرض نوعان إما مرض موف وهو الذي و�م�ن
 م�ر�ض�ه� غ�ي�
يظن أنه ل يبقى معه أي يوت من هذا الرض وإما أن يكون الرض غي موف أي مرض يسي ل يظن 
أن يوت منه فهذا كالصحيح يوز له أن يتصرف ف أمواله لكن من كان مرضه موفا يظن أن يوت منه 
ل يتصرف ف ماله إل ف حدود الثلث ولغي وارث يعن يصبح ماله كالوصية ل يتصرف إل بوصية 

ر� م�خ�و-ف� فقط. قال الصنف:  
,  "1"و�م�ن
 م�ر�ض�ه� غ�ي� يح� معناه أنه يوز أن يتصرف ف ماله ت�ص�ر/ف�ه� ك�ص�ح�
ه�ال� م�ت�د�ار�ك� " 2"أ�و
 م�خ�و-ف� كله  
أ�و
 إ�س البسام مرض قدي يصيب الدماغ يوت منه الناس ك�ب�ر
س�ام �

ن� ع�ن
د�غالبا أو إسهال متدارك أي إسهال متتابع فهذا يوت ف الغالب.  ل� 
ل�م�ان� ع�د 
و�م�ا ق�ال� ط�ب�يب�ان� م�س
ال�ه�: إ�ن1ه� م�خ�و-ف6  ك� 
لو حصل عنده مرض ما نعرف هو موف أو غي موف فنلجأ إل طبيبي إ�ش

ء�, و�ل� مسلمي عدلي فإن قال هو موف إذا) نعامله معاملة الخوف. قال: 
 ل� ي��ل
ز�م� ت��ب��ر/ع�ه� ل�و�ار�ث� ب�ش�ي
 هذا تصرف الرض الخوف. ب�م�ا ف��و
ق� ا�لث�/ل�ث� ل�غ�ي
ر�ه� إ�ل1 ب�إ�ج�از�ة� ال
و�ر�ث�ة�

بعض الناس قد يصيبهم مرض ومن امتد� مرض�ه� بجذام ونحو�ه� ولم يقطعه بفراش� فكصحيح، قال: 
مزمن لكن المراض الزمنة نوعان أمراض مزمنة تقطعه وتلزمه الفراش وهناك أمراض مزمنة ل تلزمه 
الفراش، يقول: ومن امتد مرضه بالذام وغي الذام ول يقطعه بفراش فحكمه حكم الصحيح. باختصار
عندنا مرض موف وغي موف وعندنا مرض مزمن ملزم للفراش فهذا نلحقه بالخوف ومرض مزمن ل 
يلحق أو ل يلزم الفراش فهذا نعتبه غي موف. 

معناه لو قطعه بفراش كمخوف.ولم يقطعه بفراش� فكصحيح، قال الصنف: 
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 يعن نقول إذا أعطى النسان هذا الريض لغيه مال ف حال وي��ع
ت�بر� عند� الموت� كون�ه� وارثا= أ�و
 لقال: 
الرض، هل له أن يعطى وارث؟ ل يعطى لوارث بل لغي الورثة لنه ل وصية لوارث فعطيته الن ف 
 حكم الوصية فل يعطي الوارث، السؤال: النسان قد يكون اليوم وارث وف اليوم التال ليس بوارث،
فالعبة بت؟ قال العبة بالوت يعن مثال: شخص أعطى وهو مريض وهب أخاه ألف ر فالخ وارث 
أم غي وارث؟ إن كان لذا الريض ابن فالخ غي وارث ولو كان ليس له ابن فالخ وارث، هب أنه ف 
اليوم الذي أعطاه كان له ابن فالخ غي وارث ث مات البن وبعد موت البن بيوم مات الريض فالخ 
أصبح وارث إذا) يوم العطية كان الخ غي وارث وعند الوفاة كان الخ وارث فنعتبه وارث لن العبة 
بال الوت فننظر ف حال الوت ما هو وليس ف حال العطية والعكس لا أعطاه العطية ف حال الرض 
ما كان عنده ابن فهو وارث لكن بقي مريضا وبعد فتة أنب وجاء له ولد أصبح الخ غي وارث ث 
مات الريض فعند الوت الخ غي وارث فنعامله أنه غي وارث أي بال الوت. الن سيفرق الصنف 

أ� بي العطية وبي الوصية، قلنا العطية ف الياة والوصية بعد الوفاة يقول بينها أربعة فروق، قال:  وي��ب
د�
"، هذا فرق بي العطية والوصية، كيف؟ شخص ف الرض وهو مريض قال 1 "بال�و1ل� فال�و1ل� بالعطية�

أعطوا فلن ألف ر، ف ثان يوم قال أعطوا فلن ألف ر، ف اليوم الثالث قال أعطوا فلن ألف ر، 
ف رابع يوم مات كيف نعطي؟ لن نعطي هؤلء الثلثة إل من الثلث نظرنا ف الثلث وجدنا أن ثلث 
التكة ألف ر واحدة فقط فنعطيها لن؟ نعطيها للول لن التمليك بالتتيب. مثال آخر: نفس الثال 
إل أنه ما قال أعطوا فلن وأعطوا فلن ل وإنا قال أوصيت لفلن بألف ر ف اليوم الثان قال أوصيت
لفلن بألف ر يعن أوصيت له بعد موت بألف ر، ف اليوم الثالث قال أوصيت بعد موت لفلن 

 ر والوصية من الال ألف واحدة فهنا 3000بألف ر، ف الرابع مات حصرنا التكة وجدنا أن التكة 
ماذا نفعل نعطيها للول أم الثان أم الثالث؟ نقول نوزعها عليهم بالسوية، فما الفرق؟ يقولون أن العطية
ف الياة لكن الوصية تليك بعد الوت إذا) ف العطية نعتب أن التمليك ف الياة فنراعي التتيب وأما ف 
الوصية فهي تليك بعد الوت فل نراعي التتيب نوزع عليهم جيعا. إذا) ف هذا الثال سنوزع اللف ر 
على الثلثة ول نعتب أن هناك واحد أوصي له يعن تاريخ وصيته متقدم على الثان. 
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ح/ الرجوع فيها،   قال الصنف:  أي العطية بعد لزومها بالقبض. الفرق بي الوصية والعطية، ول ي�ص�

العطية ف الياة فإذا أعطى ف الياة وأقبض هل يستطيع أن يرجع؟ ل لكن إذا أوصى قال أوصيت 

لفلن بألف ر هذا ف اليوم الول، ف اليوم الثان قال رجعت عن هذه الوصية، هل يصح أم ل؟ يصح

لنه ما أقبض وما ملك أصل لنه عندما أوصى أوصى بأن يكون التمليك بعد الوفاة فما ملك يستطيع

وهذا ويعت�بر� ق�بول�ها عند وجود�ها، أن يرجع هذا الفرق الثان بي العطية وبي الوصية. الفرق الثالث: 

الكلم عن العطية أي ف الياة فإذا قال أعطيت فلن ألف ر مت يقول العطى قبلت؟ ف الياة ف 

الال يقول قبلت لكن لو قال أوصيت لفلن بألف ر مت يقول هذا الذي أوصى إليه قبلت؟ إذا مات

أما ف الياة فل لنه ما ملكك الن فأنا أقول سأملكك ألف ر بعدما أموت فل تقول ل الن قبلت.

  أي ف حال الياة. قال:من حي�نهاأي ف العطية ويثب�ت� الملك فيها الفرق الرابع والخي: قال: 
 ف الربعة الاضية فكيف تكون بلف ذلك كله؟ يعن ل يبدأ بالول والوصية بخلف ذلك كل�ه�

فالول ولكن يعتب كل ما أوصي إليهم ف مرتبة واحدة ويصح الرجوع فيها ف الياة قبل أن يوت يعتب 

قبولا بعد الوفاة وليس ف الياة ويثبت اللك بالنسبة للوصية بعد موت الوصي.

ك�ت�اب� ال
و�ص�اي�ا

انتقل الصنف إل كتاب الوصايا وقلنا الوصايا ما هي؟ المر بالتصرف بعد الوت أو التبع بالال بعد   
ه�الوت هذا التعريف. قال الصنف: س� 
ي1ة� ب�خ�م ث�ير=ا ع�ر
ف=ا ال
و�ص�  أي بمس الال  ي�س�ن/ ل�م�ن
 ت��ر�ك� م�ال= ك�

 جيعا  أبو بكر وغيه من الصحابة وليس الثلث فل يرون الثلث وف هذا أثر عن بعض الصحابة 
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يقولون المس هو الفضل " وأوصوا بالمس" ول يرون الثلث والثلث جائز بل إنم يقولون بقول النب 
صلى ال عليه وسلم: "الثلث والثلث كثي" دليل على عدم استحبابه. 

ء�قال: 
ن�ب�يo أ�و
 ل�و�ار�ث� ب�ش�ي 
�ج ث��ر� م�ن
 الث�/ل�ث� ل� 
ر� أ�ح�د� الز1و
ج�ي
ن� ب�أ�ك 
ر�م� م�م1ن
 ي�ر�ث�ه� غ�ي� 
 يقول معن هذا  و�ت�ح
الكلم ترم الوصية لكثر من الثلث ما تزيد عن الثلث هذا الكم الول والثان ل توز الوصية لوارث 
قال: هذا من يرثه غي الزوجي 

لكن لو كان إنسان ما عنده إل زوجة فقط ما عنده أحد يرثه إل الزوجة فقط فله أن يوصى بأكثر وله 
أن يوصي لا هي أما إذا كان عنده ورثة غي الزوجة كابن أو بنت، أخ، عم، ابن عم فإنه ل يوصى 

" ول يزيد عن الثلث.1لوارث هذا "

ق�وف�ة= ع�ل�ى ال
�ج�از�ة �  قال الصنف:  
ح/ م�و وتصح يقصد الوصية إن زادت على الثلث أو كانت و�ت�ص�
لوارث فهي معلقة بإجازة الورثة يعن لو أذن الورثة بالزيادة عن الثلث صح ذلك ولو أذن الورثة بأن 
يوصى لبعضهم صح ذلك فإذا وافق الورثة هذا حق من حقوق الورثة ل نقول هي باطلة ل هي موقوفة 
على الورثة. 

ت�اج6  قال الصنف:  
ر�ه� م�ن
 ف�ق�ير� و�ار�ث�ه� م�ح 
 من كان عنده ورثة متاجي فالفضل أن ل يوصي لنك و�ت�ك
إن تذر ورثتك أغنياء خي لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. 

 يقول لو أنه أوصى مثل مثل ف�إ�ن
 ل�م
 ي�ف� ا�لث�/ل�ث� ب�ال
و�ص�اي�ا ت�ح�اص/وا ف�يه� ك�م�س�ائ�ل ا�ل
ع�و
لقال الصنف: 
ما ذكر سابقا بألف وألف وألف فكان الثلث ألف، فماذا نفعل؟ يتزاحوا كلهم ف هذه اللف يقول 
كمسائل العول، مسائل العول هذا باب ف الفرائض يأت إن شاء ال. 

ب�ات� م�ن
 د�ي
ن� و�ح�جo و�ز�ك�اة� م�ن
 ر�أ
س� ا�ل
م�ال� م�ط
ل�ق=ا    قال الصنف:  ر�ج� ا�ل
و�اج� 
يقول هذه الشياء ل و�ت�خ
تتاج لوصية لو مات ميت وعليه دين نسدد هذا الدين بدون وصية، عليه حج نرج من يج عنه من 
غي وصية، زكاة نرج هذه الزكاة من غي وصية، ما نتاج إل وصية لكي ننفذ هذه المور، قال 
الصنف: مطلقا يعن ف أي حال سواء أوصى أو ل يوصي.
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  ما زلنا ف كتاب الوصايا وعرفنا أن الوصية المر بالتصرف بعد الوت ومر بنا ف هذا الباب مسائل بدأ
الصنف ببيان الفضل ف الوصية أي يكون بالمس 

ه�  وقال الصنف رحه ال:  س� 
ي1ة� ب�خ�م ث�ير=ا ع�ر
ف=ا ال
و�ص�  الال الكثي ل يدده ي�س�ن/ ل�م�ن
 ت��ر�ك� م�ال= ك�
الصنف بقدر معي وإنا ما يعتب كثيا ف العرف فإنه يسن له أن يوصي ويفهم من هذا أن الذي ل 
يتك مال كثيا ف العرف فل يسن له الوصية. من كان له مال كثيا ف العرف فالوصية ف حقه يسن أن 

 yتكون بالمس وقلنا أن هذا هو الستحب كما جاءت الثار عن الصحابة 

   انتقل بعد ذلك الوصية للورثة والوصية بأكثر من الثلث فقال الصنف الوصية لوارث ل توز والوصية 
بأكثر من الثلث ل توز ومعن أنا ل توز أي ل تصح إل إذا أجازها الورثة فمن أوصى لحد ورثته 
كأن عنده أربعة أبناء فقال أوصيت بألف ر لفلن من أبنائي أول للصغر من أبنائي فنقول هذه 
الوصية صحيحة أو غي صحيحة؟ غي صحيحة إل إذا أجاز البناء الباقون أجازوا هذه الوصية 
فتمضي, كذلك لو أن إنسان ترك أربعة أبناء فأوصى وقال ف وصيته أوصيت للفقراء والساكي بنصف 
مال, فهل يصح هذا أو ل؟ نقول ل يصح إل بإجازة الورثة, إذا رضي الورثة بأن يرج نصف الال 
معناه صح ذلك وإن ل يز الورثة فل نرج إل الثلث لنه ل يصح بأن يوصي بأكثر من الثلث ول 
يصح أن يوصى لوارث إل بإجازة الورثة. لكن الصنف قال هذا لن كان له ورثه غي أحد الزوجي لو أن
إنسان مات وليس له وارث فهل له أن يوصي بأكثر من الثلث؟ نعم له أن يوصي بأكثر من الثلث وإذا 
كان اليت ليس له وارث إل الزوج أو الزوجة فقط هل له أن يوصي بأكثر من الثلث؟ الواب نعم 
ولكن بشرط أن ل يتجاوز إل فرض الزوج أو الزوجة, السبب ف هذا أن الزوجة كم لا من الياث إذا 
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مات اليت وليس له إل الزوجة؟ لا ربع الياث والباقي يذهب إل بقية الورثة, ول يوجد بقية ورثة, فهل
يرد على الزوج أو الزوجة؟ ل يرد, فهي لن تستفيد بالثلثة أرباع, فله أن يوصي بأكثر من الثلث. لكن 
لو أن اليت مات ول يتك إل بنتا فقط كم تستحق البنت ف هذه الالة؟ النصف, والنصف الباقي 
يذهب لبقية الورثة فإن ل يكن هناك بقية ورثة فيد عليها فتأخذ كامل التكة النصف فرضا والنصف 
الخر ردا.مسألة الرد: الرد يكون على جيع الورثة إل الزوجي ل يرد عليهم, يرد على جيع الورثة الذين 
هم قرابة اليت بالنسب إل الزوج والزوجة ل يرد عليهم فبالتال يكن يزيد النسان عن الثلث وإن كان 
ليس له إل بنت فإن أوصى بأكثر من الثلث ضر البنت لن ما زاد عن الثلث سيكون من نصيب البنت
فإذا) ل نضيه إل بوافقة البنت. 

   ث انتقل الصنف وبيº أن الوصية الرمة موقوفة على إجازة الورثة وبي بعد ذلك أن من كان فقيا 
ف�إ�ن
 ل�م
 فيكره ف حقه أن يوصي ث انتقل إل مسألة الوصية إذا زادت عن الثلث فكيف نفعل؟ قال: 

 أوصى بأكثر من الثلث لكثر من شخص فإن هؤلء الثلثة أو الربعة يتزاحون في�ف� ا�لث�/ل�ث� ب�ال
و�ص�اي�ا
هذا الثلث ومثلنا لذا قلنا أوصى لثلثة لكل واحد بألف ر إذا) وصيته مقدارها ثلثة آلف فلما 
حصرنا الثلث وجدنا الثلث ألف ر فقط فكيف نقسم اللف؟نقسمها على الثلثة فيأخذ كل واحد 
منهم ثلث اللف, واليت ل يوص له بثلث اللف بل أوصى له باللف كاملة! نقول نعم ولكن زاحه 

.ت�ح�اص/وا ف�يه� ك�م�س�ائ�ل ا�ل
ع�و
لغيه ولذا قال: 

  عندنا أشياء قد تلزم اليت ول يوص با مثل الدين ومثل الج كأن يكون عليه حج واجب ل يج 
حجة السلم أو الزكاة ل يرجها فهذه الشياء إذا مات اليت وهى عليه هل نرجها أم ننتظر وصية؟ 
نرجها, هذا حق ل, لا مات اليت وجدنا عليه دين عشرة آلف ر ول يوجد ف وصيته ما يدل على 
إخراج أو سداد هذا الدين لكن الدين ثابت: فإننا نسدد هذا الدين ولو ل يوص, وكذلك لو كان عليه 
حج أو زكاة ل يوص بإخراجها فنخرجها لن هذا حق ل سبحانه وتعال ل يدخل ف الوصية.  

ث��ل�ث�   قال الصنف:  ح/ ل�ع�ب
د�ه� ب�م�ش�اع� ك�  لو مات اليت وكان قد أوصى لعبده أي عنده عبد هل و�ت�ص�
العبد يلك أو ل يلك؟ العبد ل يلك بل الذي يلك هو سيده فلو أن السيد أوصى للعبد بشيء معي 
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أو أوصى لعبده بشاع يعن قال أوصيت لذا العبد بثلث مال فهل يصح أن يوصى لعبد وهو ل يلك؟ 
يقول الصنف إن أوصى لعبده بشاع وليس بعي فما قال مثل أوصي لعبدي بذا القلم فما نلك العبد
القلم لن العبد ل يلك, لكن لو قال بثلث مال أو قال ربع مال .. يقول الصنف إن هذه الوصية 

 ر وقال أوصيت بثلث10000تصح ويعتق العبد منه بقدر الوصية,كيف؟ تصور السألة: قيمة العبد 
 ر وقيمة 10000 ر الثلث الال 30000مال لعبدي فلما مات نضر التكة ووجدنا أن التكة 

 ر واشتينا العبد وأعتقناه فاشتى 10000ر إذا) معناه أن العبد يعتق كأننا أخذنا 10000العبد 
 ر. 10000نفسه بذه 

 ر أي ثلث 15000ر والوصية الت أوصى با الثلث, والال 10000  صورة ثانية: العبد قيمته 
 إذا) سيصبح حر 45000 والتكة  15000 ر وهذه تعتق نصف العبد فإن كان ثلث 5000الال 

ه� ر قال: 5000وسيأخذ  ذ� 
ء6 أ�خ 
ر�ه�, ف�إ�ن
 ف�ض�ل� ش�ي 
ن
ه� ب�ق�د , و�ي��ع
ت�ق� م� ث��ل�ث� ح/ ل�ع�ب
د�ه� ب�م�ش�اع� ك�  و�ت�ص�
 ر.5000فضل ف الثال كم؟ 

ل� ولحمل ت�ح�ق1ق� و�ج�ود�ه�   قال:  
هذا معطوف على قوله وتصح أي وتصح الوصية بمل موجود, و�ب�ح�م
عنده أمه وف بطنها حل يعن اشتاها بملها فأوصى بذا المل الوجود يصح أم ل؟  يصح,كأن 
أوصى بالمل الذي ف الناقة لفلن فيصح. قال ولمل: يصح أن يوصى لمل موجود, مثاله له أخ, 

 ر يصح لن هذا المل موجود1000زوجته حامل, فقال أوصيت للحمل الذي ف بطن زوجة أخي 
ل يصح أن ل� ل�ك�ن�يس�ة�  ر قال: 1000أو أخته حامل فقال أوصيت للحمل الذي ف بطن فلنة 

و�ه�م�ا معبد النصارى ومعبد الوس هذه معاص و�ب��ي
ت� ن�ار� يوصي لكنيسة  
يل� و�ن�ح ن
ج� �
و�ك�ت�ب� الت�1و
ر�اة� و�ال
ل يصح أن يوصى لرم .

 
www.bajabir.com            

http://www.bajabir.com/


                                                                               

ل�يم�ه   قال:  
, و�ب�م�ا ل� ي��ق
د�ر� ع�ل�ى ت�س ه�ول� و�م�ع
د�وم� 
ح/ ب�م�ج يقول تصح الوصية بالهول بشيء و�ت�ص�
مهول ل يدده غي واضح, يصح ذلك لن الوصية تقوم بقام الياث والهول يورث عن اليت فيصح 
ذلك قال وبعدوم: كما لو قال ثار الشجرة للعام القادم يكون لفلن, أو حل الناقة الذي سيكون 
يكون لفلن قال وبا ل يقدر على تسليمه: شيء ليس عنده يقول أوصيت بالسيارة السروقة لفلن إن 
جاء با يأخذها وإن ل يأت با ل يضره, يصح, هذا الصحة هذه الت موجودة ف الوصية هل تصح ف
البيع؟ هل يكن أن يبيع الهول أو العلوم أو الغي مقدور على تسليمه؟ ل يصح, لن الوصية ليست 
ببيع فالوصية تبع وهى أشبه بالياث ويكن للنسان أن يرث السيارة السروقة, لو مات اليت وكان له 
سيارة مغصوبة فإن هذه السيارة انتقلت ملكيتها بوته منه ال الوارث فيطالب با يصل عليها أو ل 
يصل عليها هذا شيء آخر لكن ملكيتها له.

ا  قال الصنف:  خ�ل� ف�يه� 
ي1ة� ي�د  أي مال يزيد بعد الوصية يدخل فيها, هذا و�م�ا ح�د�ث� ب��ع
د� ا�ل
و�ص�
 ر فالوصية 30000الشخص قال قد أوصيت بثلث مال لفلن عندما, قال هذا الكلم كان يلك 

 ر ث مات كم يستحق صاحب 300000 ر وبعد أيام جاءته أموال فأصبح يلك 10000هنا 
الوصية؟ هل ننظر إل الثلث ف ماله ف حال حياته أم بعد ماته؟ ننظر عند المات,  وهذا قوله وما 
حدث بعد الوصية يدخل فيها ما حدث من مال جديد فما استجد من مال يدخل فيها ول يقال أن 
يوم الوصية كان ثلثك عشرة آلف فل تأخذ غيها, ل. لن العبة بالوصية هي تليك بعد الوت. هو 
كأنه يقول إذا مت فأنا أملك فلن ثلث ما عندي من تركة هذا معناه. 

 لو قال أوصيت بذه السيارة لقريب فلن الن الوصية هذه معينة و�ت��ب
ط�ل� ب�ت��ل�ف� م�ع�ي1ن� و�ص-ي� ب�ه�  قال: 
أم غي معينة؟ معينة, قال بذه السيارة. هو ما قال أوصيت بسيارة صفتها كذا لفلن, لو قال هذا 
فنحن إذا مات نذهب ونرى هذه السيارة كم تساوي هل تتجاوز الثلث أو دون الثلث؟ لو كانت ف 
الثلث نشتيها ونعطيها إياه. لكن إن أوصى بسيارة معينة, ث تلفت هذه السيارة بطلت الوصية, لنه ل
يوص له إل بذه وهذه بطلت. إذا) نفرق بي العي وغي العي .
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أ�ل�ة    قال:  
ل�ه� م�ض
م�وم=ا إ�ل�ى ال
م�س 
ث� يب� و�ار�ث� م�ع�ي1ن� ف��ل�ه� م� لو قال أوصيت لفلن و�إ�ن
 و�ص1ى ب�م�ث
ل� ن�ص�
قريب بثل ابن أو بثل بنت فماذا نفعل؟ لو قال أوصيت بثل نصيب فلن ابن وكان له ابنان فكيف 
نقسم التكة؟ سندخل الثلث, يعن قبل الوصية التكة تنقسم إل قسمي لكل ابن نصف, وبدخول 
الثالث كم ستنقسم التكة؟ ثلثة, لنه قال مثل ابن فإذا) تنقسم أثلث, ولو كانوا ثلثة أي البناء 
وصاحب الوصية الرابع إذا) نقسمها على أربعة. لو كان عنده ابن وبنت وقال أوصيت لفلن مثل ابن 
فكيف نقسم التكة؟ سنقسمها خسة سهمان للبن وسهمان لصاحب الوصية وسهم للبنت, ولو قال 
لفلن مثل نصيب بنت فسنقسمها على أربعة سهمان للبن وسهم للبنت وسهم لصاحب الوصية. 

�ق��ل-ه�م
  قال:  ث
ل� م�ا ل� يب� أ�ح�د� و�ر�ث�ت�ه� ل�ه� م�  يعن ل يقل مثل نصيب ولدي أو بنت وإنا قال و�ب�م�ث
ل� ن�ص�
نصيب واحد من الورثة فنعطيه نصيب أقل الورثة فلو كان عنده ابن وبنت سنعطيه مثل نصيب البنت.

م� م�ن
 م�ال�ه� ل�ه� س�د�س   قال:  
لو قال لفلن سهم من مال كم تعطى فلن هذا؟ السهم ف لغة و�ب�س�ه
ء� أ�و
 ح�ظo أ�و
 ج�ز
ء� ي��ع
ط�يه� ال
و�ار�ث� م�ا ش�اء�العرب يعن السدس, إذا) يعطى السدس لو قال:  
 لو قالو�ب�ش�ي

أوصيت لفلن بزء من مال يعطيه أي شيء, فأي شيء يصدق عليه اسم جزء ولو كان شيئا قليل فلو
أعطاه عشرة ريالت لصح ذلك.

ي1ة� ح/ ل�ه� ا�ل
و�ص� ف�ص
ل6 في م�ن
 ت�ص�
, و�ل�و
 ظ�اه�ر=ا,  قال الصنف:  ل� 
يد� ع�د ل�م� م�ك�ل1ف� ر�ش� 
ح/ ال
�يص�اء� إ�ل�ى ك�ل- م�س  هذه أربعة شروط و�ي�ص�

ل�م� قال:  
ل� ف�ييعن يصح أن يوصى الكافر للمسلم ويصح أن يوصى الكافر إل و�م�ن
 ك�اف�ر� إ�ل�ى م�س 
و�ع�د
 إذا) السلم إذا أوصى لشخص جعله وصي على أمواله بعد وفاته, يوزعها ويسدد ديونه ويفعل ما د�ين�ه�

يوز له فعله من عمل معي فيقال له الوصي فيقول: السلم إذا كان سيوصي ال شخص, سيقيم 
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شخصا يقوم على أمواله بعد وفاته أي ماذا يصنع ف أمواله؟ يقسمها بي الورثة وإن كان هناك قصÌر 
فيشرف على أموالم وهكذا فيقول إذا كان اليت مسلم فينبغي أن يوصي إل مسلم مكلف رشيد 
عدل, قال ولو كان اليت كافر فله أن يوصى إل مسلم يقول أوصيت لفلن أن يقوم على أموال, فهل 

ل� ف�ي د�ين�ه�للكافر أن  يوصي  لكافر مثله قال:  
 أي كافر مثله. و�ع�د

ح/   قال:  أي ليس ف مهول تقول أوصيت إل فلن أن يقوم على إ�ل1 ف�ي م�ع
ل�وم� يعن اليصاء و�ل� ي�ص�
هذا مهول, فهذا ل يصح, لبد أن أموال هذا شيء معلوم, يقول أقمت فلن وصيا, وصيا على ماذا؟

ي ف�ع
ل�ه� يدد ما هو دور الوصي, قال  ل�ك� ا�ل
م�وص� 
والوصي هو اليت مثال ذلك: أوصى ف�ي م�ع
ل�وم� ي�م
اليت قال أقمت فلن وصيا على أبنائي الصغار ينظر ف أموالم فهل تصح هذه الوصية أم ل؟ فهي 
معلومة يلك فعله, لن هؤلء الصغار للب أن يتصرف ف أموالم, هذه صورة صحيحة. الصورة 
الثانية: لو قال أقمت فلن وصيا على أولدي الكبار ينظر ف أموالم فهل يلك أن ينظر ف أموال 
الكبار؟ ل يلك, لن الكبار ليس لم وصي فهم يلكون أموالم وهم يتصرفون فيها فليس له أن يوصي 
بذلك.

ي1   قال الصنف:  ت�ه�, و�ف�ع
ل� فما الل؟ قال و�م�ن
 م�ات� ب�م�ح�لo ل� ح�اك�م� ف�يه�, و�ل� و�ص� ل�م� ح�و
ز� ت�ر�ك� 
ف�ل�م�س
ن
ه�  ا, و�م�ع� ع�د�م�ه�ا م� ه� 
ن� ه�يز�ه� م� 
�ص
ل�ح� ف�يه�ا م�ن
 ب��ي
ع� و�غ�ي
ر�ه� و�ت�ج 
أي عدم الال عدم ما يهزه منها وعدم ال

وجود تركة ومع عدمها منه أي من السلم، يقول من مات ف مل ليس فيه حاكم وليس فيه وصي كأن 
يوت ف صحراء أو ف سفر, ف مكان منقطع فما الكم وعنده تركه؟ يقول يوز للمسلم ف هذه الالة
أن يوز التكة ويفعل الصلح فيها من بيع أو غي بيع مثل اليار أو القراض أو إيضاعها وديعة ويهزه

هب أنه وجد ميتا لكن ما عنده تركة من و�م�ع� ع�د�م�ه�ا منها أي اليت هذا يهز من هذه التكة, قال: 
ن
ه�  أين يهزه؟ قال:  ه�ا أي من السلم يب عليه أن يهزه. قال: و�م�ع� ع�د�م�ه�ا م� 
ع� ع�ل�ي� أي بعد أن و�ي��ر
ج�

و�ع�ل�ى م�ن
 ت��ل
ز�م�ه� يهزه يرجع إل أهل هذا اليت ويرى إن كان عنده تركه يأخذ منه ما دفعه ف التجهيز 

 أي يرجع على التكة إن كان له تركة وإن ل يكن له تركة يرجع على من تلزمه نفقة هذا اليت ن��ف�ق�ت�ه�
ا أي بشرط أن يكون نواه إ�ن
 ن��و�اه�ويطلب مئونة تهيزه, قال:  ت�أ
ذ�ن� ح�اك�م= 
 أي إن نوى الرجوع فإذاأ�و
 اس
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ل ينو الرجوع ليس له أن يرجع لنه متبع, إذا وجد ف سفر شخص ميت فجهزه وما وجد معه تركة, 
لنه لو وجد معه تركة فيجهزه منها, كأن يد معه مال ف جيبه, أما إذا ل يد فماذا يفعل؟ فله 
صورتان: 

  إما أن يهزه من عنده ول ينوى الرجوع فإذا هو نوى التبع بعد أن يهزه ويغسله ويدفنه ويصلي عليه 
إن كان مسلم فبعد أن يفعل هذا كله ندم وقال أريد أن أرجع أريد ما دفعت على هذا اليت! ليس له 
الرجوع لنه ل ينو الرجوع, لكن لو أنه جهزه وهو ف نيته أن يرجع على تركته أو على قرابته ويأخذ 
منهم فله الرجوع هذا معن قول الصنف إن نواه أو استأذن حاكما أي استأذن حاكم ف هذا التصرف 
فقال جهزه وادفنه ففعل ذلك فيجع  وإل فل يرجع.

وصلى ال وسلم وبارك على نبيه ممد وآله وصحبه وسلم والمد ل رب العالي

الفهرس

3 .........................................................كتاب البيع

13شروط البيع .........................................................

18أقسام اليار .........................................................

38الربا .........................................................

46بيع الصول والثمار.........................................................

 
www.bajabir.com            

http://www.bajabir.com/


                                                                               

56السلم .........................................................

61القرض .........................................................

64الرهن .........................................................

72الضمان .........................................................

74الكفالة .........................................................

76الوالة .........................................................

79الصلح .........................................................

82مباحث الوار .........................................................

85الجر .........................................................

94الوكالة .........................................................

98الشركة .........................................................

106الساقاة والزارعة .........................................................

108الجارة .........................................................

118السابقة .........................................................

119العارية .........................................................

121الغصب .........................................................

133الشفعة .........................................................

                                 يييشرح  أخصر المختصرات
 يييييي يي ييييي يي ييي ييييي



شرح  أخصر المختصرات

137الوديعة .........................................................

140إحياء الوات .........................................................

142العالة .........................................................

145اللقطة .........................................................

149 .........................................................كتاب الوقف

154البة .........................................................

161 .........................................................كتاب الوصايا

 
www.bajabir.com            

http://www.bajabir.com/

